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អារមមណ៏កថា 

អត្ថបទនន្េះ គឺ ខ្ញ ុំ សរនសរ បន្ត  ពី ការសាកល្បង របស់ខ្ញ ុំ ដែល្

មាន្ ប្បធាន្បទ « អនកតាឃ្ល ុំងន ឿង » ជា នសចកត ីបដន្ថ  នន្ ស

ន្រោ   របស់ នសត ចកន្ (១៥១២-១៥២៥) ជា ួយ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ

បទ (១៥០៤-១៥១២) ន្ិង ប្ពេះចន្ទរាជា (១៥១៦-១៥៦៧) នៅ 

សត្វត្ស ទី១៦។ សុំនួ្រ ផុសនៅកន ញង គុំន្ិត្ខ្ញ ុំ គឺ នត្ើ ស្រោ   ទុំង 

ពីរ នល្ើកន េះ មាន្ នែើ ច  ដបបណា ? ការជជីកនន្េះ  ុំឱ្យខ្ញ ុំ 

ប្ារពធ1 សរនសរ នែើ បី ជា ប្បីជា2 អុំពី នែើ នេតុ្ន េះ សុំរាប់ ខល នួ្

ឯងផ្ទទ ល្់ ន្ិង ដចក ែល្់ អស់អនកផង។  

នយើងែឹងថា ស្រោ   មាន្ នែើ ច  ពីរយ៉ា ង : ស្រោ   ការពារ 

ន្ិង ស្រោ   ឈ្លល ន្ពាន្, នេើយ ស្រោ  ន េះ ជួន្ជា ស្រោ   

គ្នន ឯង (guerre civile) ជួន្ជា ស្រោ   ជា ួយ បរនទស។ ស្រោ   

ដែល្ មាន្ នកើត្ន ើង រវាង នសត ចកន្ ជា ួយ នសត ចទុំងពីរអងោ 

គឺ ជា ស្រោ   គ្នន ឯង មាន្ រយៈនពល្ ប្បមាណ ១៤ ឆ្ន ុំ រេូត្ 

មាន្ ដបងដចក ប្សកុដខែ រ ជា ពីរែុំបន់្ ន្នយាយ ន្ិង នយធា 

គឺ ត្ុំបន្់ ខាងល្ិច ប្តួ្ត្ប្តា នោយ កងទ័ព នសត ច នពញរាជវងស

ន្ិង ខាងនកើត្ ប្តួ្ត្ប្តា នោយ រា្សត  ប្បកាសខល នួ្ ជា នសត ច។ នសត

ច ទុំងសងខាង សុទធដត្មាន្ ប្បជារា្សត  គ្នុំប្ទ នរៀងៗខល នួ្ ន វ្ ើ 

 
1 ប្ារពធ : កិ. ផត ចួនផតើ , តាុំងនផតើ , ផោងជា ុន្, ន្ិយយត្ុំណាល្អុំពីនរឿង
នែើ ។ 
2 ប្បីជា : ន្. ប្ាជាា , ការកុំណត្់ែឹង, នសចកត ីែឹងចាស់លាស់, ការយល្់ជា
ក់។ 
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សឹកស្រោ   ទុំងអស ់ (guerre totale) នប្ពាេះ នកណឌ  រា្សត ប្បជា ន វ្ ើជា 

ទហាន្ នេើយ បញ្ជា ឱ្យ រា្សត  ន្ឹង រា្សត  ចូល្ កាប់ប្បចាក់គ្នន  នៅ

នល្ើស រភូ ិ នោយគ្នែ ន្ទុកជីវតិ្ ឱ្យសប្ត្វូ ដែល្ជាដខែ រែូចគ្នន ។ 

នៅកន ញង រាជយ ប្ពេះាទ ្ ែរាជា (១៤៧១-១៤៨៥) ដែល្ ជា ប្ពេះ

រាជាបតិា របស់ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ន្ិង ប្ពេះចន្ទរាជា, ប្សកុដខែ រ 

មាន្ សន្ត ិភាព ប ទ ប់ ពីមាន្ ស្រោ   ដែល្ ប្ពេះប្សីរាជា 

(១៤៣៣-១៤៨៥) ជា ប្ពេះនជោា  របស់ ប្ពេះ្ ែរាជា នល្ើក ទ័ព 

នៅចាុំងនឹ្ង នសៀ  នៅ ប្សកុនសៀ  នៅ ឆ្ន ុំ ១៤៥៣ នេើយ 

ប ទ ប់ ក មាន្ ស្រោ   គ្នន ឯង រវាង នសត ច បីអងោ គឺ ប្ពេះប្សី

រាជា, ប្ពេះ្ ែរាជា ន្ិង ប្ពេះប្សីសុរយិទ័យ ជា ភាគិនន្នយោ3 

របស់ នសត ច ទុំងពីរអងោ នែើ បី ែនណត ើ  រាជបល្ល ័ងក គ្នន ។ ស្រោ  

ន េះ ចប់សពវប្គប់ ដែល្ មាន្ ទ័ពនសៀ  នគ នល្ើក កជួយ ប្ពេះ

្ ែរាជា តា  សុំនណើរ របស់ នសត ចន េះ នេើយ ប្ពេះនៅនសៀ  

ចាប់ នសត ច ពីរអងោ ជា គូសឹកន្ឹង នសត ច ដែល្ខល នួ្ ទុំន្ុកបប្ ងុ 

យកនៅប្សកុនសៀ  នៅឆ្ន ុំ ១៤៧១។ នបើគិត្ពី ឆ្ន ុំ នផតើ ស្រោ   

នៅឆ្ន ុំ ១៤៥៣ ែល់្ ឆ្ន ុំ ១៤៧១ ស្រោ   ទុំងពីរែងន េះ មាន្ 

រយៈនពល្ ប្បមាណ ១៨ ឆ្ន ុំ។ ែូនចនេះ នៅកន ញង សន្តត្ិវងស ប្ពេះាទ

ពញាយ៉ា ត្ ចាប់ ពី ប្ពេះប្សរីាជា  ក ែល្់ ប្ពេះចន្ទរាជា មាន្ ស

្រោ   អស់រយៈនពល្ ប្បមាណ ៣២ ឆ្ន ុំ ជា ស្រោ   គ្នន ឯង  ុំ

បនងក ើត្ ទុកខ នវទ  ែល់្ ប្បជារា្សត  ន្ិង បុំផ្ទល ញ ្ន្ធាន្ជាត្ិ 

 
3 ភាគិនន្នយោ : កម យួប្បសុ។ 
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នប្ចើន្នប្ក  ុំឱ្យ ប្បជាជាតិ្ដខែ រ កាន់្ដត្ ទន្ន់ខោយ នេើយ នបើក 

ទវ រ លាភជ័យ ែល់្ ប្បនទស ជិត្ខាង មាន្ យួន្ ន្ិង នសៀ  

ដែល្ នគ ដត្ងដត្ មាន្ នលាភចិត្ត ទឹកែី  កនល្ើ ដផន្ែីដខែ រ។ 

ែូនចនេះឯង រាល្់ ជនមាល េះ រវាង ដខែ រ ន្ឹង ដខែ រ វា ជា សាច់ចុំនណញ 

ែល់្ បរនទស ដែល្ នគ សន្ស ុំទុក បនងក ើត្ាន្ ជា ទឹកែី ដែល្ 

នគ កាល យជា នៅនទស4 ែូចយ៉ា ង ទឹកែី ក ព ញជានប្កា  និ្ង នៅ 

ភាគ អានគនយ ៍ នន្ ប្បនទសនសៀ  សពវនងៃ។ ការពិត្នន្េះ វា ជា 

ស រ5 ជា ប្សនណាក នៅកន ញង អារ ែណ៏ របស់ អស់ជន្ដខែ រ រេូត្

 កែល់្សពវនងៃនន្េះ។ ពាកយ ថា ប្សនណាេះ ែីដខែ រ វា ជា ការបរា ញ 

ការាត្់បង ់ទឹកែី ជា សាថ ពរ នៅកន ញង អារ ែណ៏ អសក ែ ន េះ

ឯង។ ស្រោ   គ្នន ឯង នបើមាន្ បរនទស ជា អនកនែើ ច  ឬ ជា 

អនកប្បែុងប្បជា វា ជា សុំណាញប់ុំណុល្ របស់ បរនទស ដែល្ អនក

ឈ្ន េះ ប្ត្វូចាុំាច់ សងបុំណុល្ អនកជួយខល នួ្ នៅ នពល្ មាន្ សន្ត ិ

ភាព នែើ បី រកោ ជ័យជុំន្េះ។ សន្ត ិភាព ដបប នន្េះ បរនទស ជា 

អនកជួយ នគនរ ើសយកអវ ីៗល្អ ៗអស់ ជា សុំណង ជា កត្នវទិតា រ ើ6 

នន្ ដខែ រអនកឈ្ន េះ នល្ើ ដខែ រគ្នន ឯង  រ ើឯ អនកឈ្ន េះន េះ  វញិ នៅដត្

សុំណល់្ ដែល្ បរនទស នគ ទុកឱ្យ។ ឱ្ទេរណ៏ ប្ពេះចន្ទរាជា 

នទេះបី ប្ពេះអងោ បែិនស្  ិន្ ទទួល្សាោ ល្់ ឧបការគុណ របស ់

ប្ពេះនៅនសៀ  ដត្ នសៀ  នគ ទទួល្ផល្ល្អ  ជា ជនប្ ើស របស់នគ 

 
4 នៅនទស : មាា ស់ប្បនទស។ 
5 ស រ : ន្. ការរឭក, ការចងចាុំ, ែុំនណើរន្ឹកន ើញ ិន្នភលច។ 
6 កត្នវទិតា : ដែល្គិត្ដត្ន្ឹងត្បសនងគុណែល្់អនកមាន្គុណ។ 
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នល្ើ ទុកខ នវទ  នន្ ប្បជាពល្រែាដខែ រ នៅនពល្ ស្រោ   ន្ិង 

ប ទ ប់ ពី ស្រោ   ដែល្ វា ជា ផល្ប្បនយជន៏្ របស់នគ សុំរាប់ 

អ គត្កាល្។ ផល្ប្បនយជន្៏ន េះ គឺ ទុរពល្ ពុុំអាចបងវ ឹល្

 វញិាន្ នន្ ប្បជាជាតិ្ដខែ រ។ ឱ្ទេរណ៏ ដបបនន្េះ វា មាន្ នកើត្

មាន្ បន្តៗ រេូត្  កែល់្ សពវនងៃនន្េះ។ 

ស ើមចម នន្ សង្គ្រា ម 
ស្រោ   រវាង ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ន្ិង ប្ពេះចន្ទរាជា ជា ួយន្ឹង

នសតចកន្ មាន្ នែើ ច  គឺ ការសងសឹក។ នសត ចកន្ សងសឹក 

ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ នប្ពាេះ ប្ពេះអងោ មាន្ បុំណង សមាល ប់ខល នួ្, រ ើឯ 

ប្ពេះចន្ទរាជា  វញិ ប្ទង់ សងសឹក នសត ចកន្ នប្ពាេះ ន្រនន្េះ ែនណត ើ  

រាជបល្័ងក របស់ រាជវងស របស់ខល នួ្។ 

សតើ ការសងសឹកស ះ ជា ការការពារខ្លួន្ ? 
នបើ  ិន្នវ គឺ ចាស់ ជា ន ើល្ន ើញថា ការសងសឹងន េះ ជា ការ

ការពារខល នួ្ (légitime défense)។ ដែល្ អាចទុក ជា ការការពារខល នួ្ វា

ប្ត្វូមាន្ ល្កខខណឌ  ៦ យ៉ា ង : 

- ការវាយប្បហារត្បវញិ ប្ត្វូមាន្ ល្កខណៈ  ិន្ស នេតុ្

ផល្ គឺថា នោយគ្នែ ន្នេត្ុផល្ប្ត្ឹ ប្ត្វូ, 

- ការការពារខល នួ្ គឺ ប្បប្ពឹត្ត ិន ើង សុំរាប់ ខល នួ្ឯង ឬ សុំរាប់ 

អនកែនទ, 

- ការការពារខល នួ្ ប្ត្វូដត្ ជាប ទ ន្់, 
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- ការការពារខល នួ្ ប្ត្វូដត្ចាុំាច់ សុំរាប់ សវត្ត ិភាពខល នួ្ គឺថា 

មាន្ ែុំនណាេះប្សាយ ដត្ ួយគត់្ គឺ ប្ត្ូវដត្ ត្បវញិ, 

- ការការពារខល នួ្ ប្ត្វូដត្មាន្ សមាមាប្ត្។ 

ែូនចនេះ ការការពារខល នួ្ របស់ ប្ពេះចន្ទរាជា និ្ង នសត ចកន្ វា  ិន្

ន ល្ ើយប្សបទុំងអស់ន្ឹង ល្កខខណឌ  ទុំង ៦ យ៉ា ង ដែល្ាន្ 

នរៀបរាប់ ខាងនល្ើន េះន ើយ។ 

ករណី របស់ សសេចកន្ 
នសត ចកន្ នប្កាយពីាន្ រត្់នគចខល នួ្រចួ ពី គុំនរាង ន វ្ ើឃ្ត្ខល នួ្ 

របស់ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ក៏នៅបញ្ញ េះបញ្លូ្ ពួកពល្ប្ពេះ ន្ិង បងុ

ជាន្ ទុំងឡាយ បនងក ើត្ ជា កងពល្ នោយ នល្ើកយក  ូល្នេត្ុ 

ថា សុំរាប់ ចាុំងន្ឹង ប្ពេះចន្ទរាជា ដែល្ មាន្ បុំណង កបត្់ន្ឹង 

ប្ពេះរាជា។ រចួនេើយ នសត ចកន្ នបើកការវាយប្បហារ នខត្ត ួយ

ចុំនួ្ន្ នៅនប្កា  ការប្តួ្ត្ប្តា របស់ ប្ពេះចន្ទរាជា ប្បកបនោយ 

នជាគជ័យ។ ជ័យជុំន្េះ បន្តប ទ ប់ របស់ ន្រន េះ  ុំឱ្យ ប្ពេះចន្ទ

រាជាភិត្ភ័យ ក៏ប្ពេះអងោសុំនរចចិត្តរត្ន់ភៀសខល នួ្នៅប្សកុនសៀ ។

នេតុ្ផល្ ដែល្ ប្ពេះអងោ នល្ើកន ើង គឺ នសត ចកន្ ពិត្ ជា ទទួល្

បញ្ជា  ពី ប្ពេះរា  ឱ្យនកណឌ ទ័ព វាយប្បហារខល នួ្ នោយ នចាទ

ប្បកាន្់ថា ខល នួ្ ជា  នុ្សសកបត់្ ន្ឹងប្ពេះអងោ។ ប ទ ប់ ក នសត

ចកន្ ដត្ងដត្ ន វ្ ើ ការសន្ោ ជា ួយ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ តា  

សុំនណើរ របស់ ប្ពេះអងោ ថា ខល នួ្នឹ្ង រំសាយទ័ព នេើយ វលិ្ប្ត្ ប់ 

 ក បុំនរ ើ ប្ពេះរាជា  វញិ។ ដត្ ការសន្ោន េះ វា ប្គ្នន់្ដត្ ការពន្ោរ
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នពល្ នែើ បី ពប្ងីក និ្ង ពប្ងឹង កងទ័ព នែើ បី វាយប្បហារ ប្ពេះ

រាជា ដត្ប៉ាុនណាណ េះ។ នយើងែឹងថា នសត ចកន្ នប្បើប្គប់ ល្បិចកល្ 

នែើ បី ចាុំង យកឈ្ន េះ ប្ពេះរាជា ដែល្ប្ត្ូវ ជា បងនងល របស់ខល នួ្ 

កន ញង នគ្នល្បុំណង ផ្ទក ប់ ុខ ែនណត ើ  រាជបល្័ល ងក នប្ពាេះ ប្គូ ាន្

ទយ ថា ខល នួ្ ន្ឹងន ើង ប្គងរាជស បត្ត ិ។  រ ើឯ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ 

 វញិ នៅនពល្ចាប់នផតើ  នន្ ជនមាល េះអាវុ្ ប្ពេះអងោ កល ញល្គុំន្ិត្ 

កន ញង ការដសវ ងរក នន្ ការផសេះផោរ ជា ួយ នសត ចកន្ នោយ 

សងឃឹ  ថា មាតា បិតា ន្ិង បង ប្សី របស់ នសត ចកន្ ដែល្ រស់

នៅ នៅនប្កា  ន តាត ្ ៏ របស់ប្ពេះអងោ ន្ឹងអាច នកៀងគរ ន្

រន េះ ឱ្យោក់ អាវុ្ ឈ្ប់ ប្បឆ្ុំង ន្ឹងប្ពេះអងោ។ ការសងឃឹ  

នោយមាន្ សុទធចិត្ត កត ី ឬ ជា ឧាយកល្ កត ី របស់ ប្ពេះសុគន្ធ

បទ វា  ិន្អាច នកៀងគរ នសត ចកន្ ាន្ន េះន ើយ នបើគិត្

ែល់្ ចរកិ  ិន្សថ ិត្នសថ រ របស់ នសត ចនន្េះ ែូចយ៉ា ង យក សុបិន្

ន្ិ ិត្ត ន វ្ ើ ជា ការពិត្ ន្ិង យក កបួ ន្ទក់ទិន្7 ជា ែុំនណាេះប្សា

យ។  ិន្ប្គ្នន់្ដត្ ិន្នជឿ, នសត ចកន្ ដត្ងដត្គិត្ នៅកន ញងចិត្ត 

ថា នសត ចនន្េះ ល្ៃង់ណាស់, នបើល្ៃង់យ៉ា ងនន្េះ គង់ន្ឹងអញ ែនណត ើ 

ាន្រាជស បត្ត ិ កអញនេើយ។  ួយវញិនទៀត្ នសត ចកន្ នប្បើ 

ភាពនលល  របស់ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ជា យុទធសា្សត  របស់ខល នួ្ ែូច

 
7 ទក់ទិន្ : នឈ្លែ េះត្ប្មានហារ ួយប្បនភទ សប្មាប់គន្់គូរ ពិន្ិត្យន ើល្
កាល្ល្អអាប្កក់ : កបួ ន្ទក់ទិន្ ឬ ត្ប្មាតាក់ទិន្។ 
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យ៉ា ង នប្បើ ខ្ញ ុំរាជាការ ជា ្សត ី របូល្អ 8  ក លួ្ងនលា ចិត្តខល នួ្ ដត្ 

នសត ចកន្ ទញយកប្បនយជន្៏ ពី គុំនិ្ត្ រាក់កដន្ធល្នន្េះ នោយ 

ប្បកាស នៅចុំនពាេះ ុខ ប្បជាន្ុរា្សត  ដែល្ សែ ័ប្គ ចូល្បុំនរ ើខល នួ្ 

ថា : ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ប្តាស់បរោ ប់ បនប្ ើ្សត ីន េះ  ុំ ប្ពេះរាជ

ចុត្ហាែ យ  ក ប្ាបខ់ល នួ្ ឱ្យគិត្ការណ៏ សមាល ប់ ប្ពេះចន្ទរាជា 

ដែល្ ជា នសត ចកបត្់។ ន ើញ បនប្ ើ្សត ី របស់ ប្ពេះរាជា  កនរឿយៗ 

ែូនចនេះដ ន្, ប្បជាន្ុរា្សត  ក៏ ុំគ្នន នជឿ ថា នរឿងនន្េះ ជាការពិត្។ 

យុទធសា្សត នន្េះ េុច ប្បនយជន្៏ ែល់្ នសត ចកន្ នប្ចើន្យ៉ា ង : ទី១. 

បញ្ញ េះបញ្លូ្ អាណាប្បជាន្ុរា្សត  នេើយ មាន្ នពល្ បរា ត្់ នស 

ទហាន្ ាន្ជានប្ចើន្ នកើត្ចុំនួ្ន្ន ើងដត្រាល្់នងៃ, ទី២. បុំ ដបក 

ប្ពេះចន្ទរាជា ពី ប្ពេះរាជា គឺថា ជុំរុញ ប្ពេះអនុ្ជ ឱ្យរត្់នភៀសខល នួ្ 

នៅប្សកុនសៀ  នចាល្ ប្ពេះនជោា រាជ, ទី៣.  ុំឱ្យ ប្ពេះរាជា ពន្ោរ

នពល្ បនងក ើត្ទ័ព នែើ បី នល្ើក កចាុំងន្ឹងខល នួ្ នៅនពល្ ដែល្

ខល នួ្ កុំពុងកទ័ព ចាុំងន្ឹង ប្ពេះអងោ។ ងវីគុំន្ិត្នន្េះ គឺ ជា ប្តី្ ុខ 

នន្ ន្នយាយសឹក របស់ នសត ចកន្ ដែល្ ុំគ្នត់្ នៅរក ជ័យ

ជុំន្េះ ដែល្ គ្នែ ន្ ន្រណា អាចន្ឹកសាែ ន្ាន្ គឺថា រា្សត  អាច

ចាុំងឈ្ន េះ នសត ច។ 

 
8 ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ន្ឹកសាែ ន្ថា នប្បើឱ្យ្សត ី របូល្អ  នៅ លួ្ងនលា  ចិត្ត នសត
ចកន្ នប្ពាេះ ន្រនន្េះ ជា  ន្ុសសនលាែ ភកា  ប្បដេល្ ជា វា ន្ឹងអាចែូរ
ចិត្ត។ 
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ប្ពេះចន្ទរាជា ឮែុំណឹង ថា ប្ពេះរាជា បញ្ជា ឱ្យ នសត ចកន្ នកណឌ ទ័ព 

នែើ បី ចាុំងន្ឹងប្ពេះអងោ ដបរ ជា គិត្ គ្នែ ន្ការពិចារណា កន ញង ឋា

ន្ៈ ជា ឧបរាជ ថា : 

- ពាកយ ដែល្ឮនន្េះ ប្បដេល្ជាដ ន្ ាន្ជា សន តចប្ពេះ

នជោា រាជ ន វ្ ើប្ពនងើយកនន្ត ើយ ឱ្យបនប្ ើប្ស ីនៅ កយ៉ា ងនន្េះ 

នណា ើយចុេះ នបើនប្ពាេះដត្នយើង ួយ នយើង ន្ឹងនៅឱ្យនគនទើស

ទល់្រវល្់ងវី។ 

ងវីនបើ ជា គុំនិ្ត្ នជៀសវាង ជនមាល េះ ដត្ ជា ចរតិ្ គ្នែ ន្ ត្កកភាព 

(logique) ន េះន ើយ រេូត្ អាចទុក វាាន្ ជា ការកុំសាក ដង 

នទៀត្ផង។ កន ញង ឋាន្ៈ ជា ឧបរាជ រាជកាត្ពវកិចា របស់ ប្ពេះចន្ទ

រាជា ប្ត្វូដត្ កទ័ព ជា ប ទ ន្់ សប្មាប់ បុំរុង វាយប្បហារត្បន្ឹង 

នសត ចកន្ ដែល្ បនងក ើត្ សងករ នភល ើន្ នៅកន ញង ប្ពេះរាជាណាចប្ក, 

រចួថាវ យ ែុំណឹង ែល់្ ប្ពេះនជោា រាជ នេើយ រង់ចាុំ រាជបញ្ជា សឹក។ 

ប៉ាុដន្ត  ប្ពេះចន្ទរាជា ដបរជា ន វ្ ើផទ ញយប្ស េះ ពីអវ ី ដែល្ ជា 

កាត្ពវកិចា របស់ប្ទង់ ដែល្ ុំឱ្យ ដបក កមាល ុំង ប្ពេះរាជវងោន្ុ

វងស នៅចុំនពាេះ សប្ត្ូវ របស់ រាជយ។      

រាល្់នល្ើក ប្ពេះប្សីសុគធបទ ដត្ងដត្ ប្តាស់សួរ ប្ពេះសន ុំឯក ជា បង

ប្សី នសត ចកន្ ថា :  

- បអ នូ្ឯង ន តចក៏ពុុំន ើញចូល្ ក នត្ើឯង ឮ ែុំណឹង ន តច

ដែរ ? 
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ប្ពេះ ង នកសរបុាា  ប្កាបទូល្ថា : 

- ខ្ញ ុំមាា ស់ឱ្បបនប្ ើនៅនត្ឿន្វា វាថា កុុំភ័យនឹ្ងវា វា ិន្កបត់្

នទ។ ថាកាល្ណា វាជូន្រា្សត នៅប្សកុរចួនេើយ វាន្ឹងចូល្

 កប្កាបបងោ ុំគ្នល្់។ ឥ ូវប្សាប់ដត្ាត្់នៅ ចាុំប្ពឹកនន្េះ 

ខ្ញ ុំមាា ស់នឹ្ងចាត្់ បនប្ ើ ឱ្យនៅនត្ឿន្វានទៀត្។ 

ភាពពាយរយ នៅកន ញងគុំនិ្ត្ របស់ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ដបប

នន្េះឯង ជា នជាគ របស់ នសត ចកន្។ 

ចុំ ដណក ប្បជាន្ុរា្សត  នជឿ នសត ចកន្ នប្ពាេះ ទុក ន្រនន្េះ ជា 

 នុ្សស មាន្ បុណយ ន្ិង ជា អនកនចេះែឹង ល្បីល្ាញ ួយ នៅកន ញង 

ប្ពេះរាជាណាចប្ក។ នថា ភាព9 នន្េះ ដែល្ នសត ចកន្ ទុក ជា 

សមាា រ10 នែើ បី បុំនរ ើ ផល្ប្បនយជន្៏ របស់ខល នួ្។ 

នៅនពល្ នសត ចកន្ នល្ើកទ័ព  កនាេះ នៅចុង ដខប្ត្ ប្សីសឈ្រ 

នទើប ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ភាា ក់ខល នួ្ ថា ប្គប់ ការសន្ោរ របស់ កន្ 

ជា ល្បិច ពន្ោនពល្ ដត្ប៉ាុនណាណ េះ។ ប្ពេះអងោ ប្តាស់បញ្ជា ឱ្យ 

នៅពញា នយធាស្រោ   នកណឌ ទ័ព នល្ើកទ័ពប្សួច នៅចាុំង

ន្ឹងកន្ ដត្ ប្ត្ូវ ន្រនន្េះ ាញ់ ន្  ូ ប្ត្វូនែើ -ក នេើយ ធាល ក់ពីនល្ើ

ែុំរ ើ សាល ប់ ួយរំនពជ។ ទ័ពភូ ិន្ទ   ួយកងពល្ ុ្ំនទៀត្ ែឹក ុំ

នោយ នៅពញាចប្កី ក៏កាល់្ពល្ ទហាន្ ទ័ពប្សួច ដបករត្់

 
9 នថា ភាព : ភាពដែល្គួរសរនសើរ, ការនសៃ ើច ឬ នកាត្សរនសើរត្ន ក ើង 
នោយសារមាន្នជាគជ័យ។ 
10 សមាា រ : ន្. ការសាងសន្ស ុំបន្ទ ញ ុំារ ី។ 
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ងយនប្កាយ ឱ្យចូល្ប្បយុទធ ជាងែី ជា ួយ ទហាន្ របស់ខល នួ្ ដត្ 

ចាុំង ិឈ្ន េះន្ឹង កងទ័ព នសត ចកន្ ក៏ែកងយ  កន វ្ ើ ជាដខស 

ការពារ កុុំឱ្យ ទ័ពសប្ត្វូ វាយប្បហារ ចូល្ ប្ពេះរាជ្ីន្ី។  រ ើ ប្ពេះរាជា 

ប្ត្វូ ាន្ ន ទ័ព្ុំ អនញា ើញប្ពេះអងោ ឱ្យងយ នៅឯប្កងុចត្ុ ុខ

សិន្ នែើ បី សវត្ត ិភាពប្ពេះអងោ។ នៅនពល្ ប្បជុុំ រកែុំនណាេះប្សាយ 

ទប់ទល្នឹ់្ង ទ័ព នសត ចកន្, ប្ពេះពិជ័យ គ ជា បិតា នសត ចកន្ 

សូ ខល នួ្ នចញ នៅត្នែន្ឹងកូន្។ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ យល់្ប្ព  

នោយ ប្បគល់្ ទហាន្ ១ ពាន់្ ក់។  ុន្នឹ្ង នល្ើកទ័ពនចញ

ចាុំង ប្ពេះរាជា ឱ្យន វ្ ើពិ្ី ផឹកទឹកសបបង នោយប្បកាស ថា : នបើ

ទូល្ប្ពេះបងោន្់ កបត់្ន្ឹងប្ពេះរាជា សូ ឱ្យទូល្ប្ពេះបងោន្់ សាល ប់ ដត្

ន្ឹងប្ត្វូនប្គឿងស្សាត វុ្ នេើយ សូ ឱ្សសមាល ប់ បុប្ត្ ភរយិ ញាត្ិ

ស ត ន្ ទូល្ប្ពេះបងោ ុំ ជា ខ្ញ ុំទ ុំងអស់ តា  សពវប្ពេះរាជេឫទ័យ។ 

នសត ចកន្ ល្ុេះែឹងថា ប្ពេះរាជា  ុំទ័ពេល ងួ ែកងយ នចាល្ទីប្កងុ 

ក៏ នល្ើកនរេ៏ពល្ ចូល្វាយ ទ័ព នៅពញាចប្កី ដបកទ័ព នេើយ 

សមាល ប់ ន ទ័ពនន្េះ ាន្។ ប ទ ប់ ក វាយល្ុកចូល្កន ញង រាជ

ធាន្ី, ខណៈន េះ  យទ័ព នសត ចកន្ ាន្ជួបប្បទេះន្ឹង កង

ពល្ បិតា របស់ នសត ចកន្ នល្ើក ក ត្ទទឹងន្ឹងទ័ពខល នួ្ ក៏

បញ្ជា ឱ្យ នរេ៏ពល្ ចូល្ប្បយុទធ ដត្ហា ោច់ខាត្  ិន្ឱ្យប៉ាេះពាល្់

ែល់្ ប្ពេះពិជ័យ គ។ ចាុំង ាន្ ួយប្សបក់ ទ័ព របស់ ប្ពេះ

ពិជ័យ គ ចាញ់នែ ក៏ែកងយ រត្ន់ៅពួន្ នៅកន ញងវត្ត។ ែឹង

ែុំណឹងនន្េះ ប្ពេះប្គូ របស់ នសត ចកន្ ក៏និ្ ន្ត   ក ផសេះផោ បិតា 

ឱ្យោក់អាវុ្ ចូល្រ ួនឹ្ងបុប្ត្។ នៅនពល្ ចាប់នផតើ  នន្ ការ
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សន្ទ  មាន្ វត្តមាន្ នសត ចកន្, ប្ពេះពិជ័យ គ បែិនស្ 

នោយនល្ើក នេត្ុផល្ ថា នបើ ខ្ញ ុំ ន វ្ ើ ែូនចនេះ ចាស់ ជា ប្ពេះរាជា 

សមាល ប់ ប្គួសារ របស់ករុណា ជា ពុុំខាន្។ ដត្ សិល្បៈ នន្ ការ

ពន្យល្ ់ របស់ សន តចប្ពេះសុគ ធ ្ិបត្ី ន វ្ ើឱ្យ ប្ពេះពិជ័យ គ 

ទន្់ចិត្ត នេើយ ក៏យល្់ប្ព  សេះជាន្ឹងកូន្។ 

 ិន្ឱ្យខាត្នពល្នវលា នសត ចកន្ ចាត់្ដចង យទ័ព ឱ្យនចញ

នកណឌ រា្សត  ន្ិង សងកត្់នខត្ត ុ្ំតូ្ច នៅនប្ត្ើយខាងនកើត្ទុំង

អស់ នេើយ ឱ្យប្ប ូល្កងពល្ កជួបជុុំ នល្ើក ទ័ព នជើងនគ្នក 

នជើងទឹក សន្ធ ឹក េិមា ល្ងទនន្ល  នៅវាយទ័ពភូ ិន្ទ  នៅ

ប ទ យភន ុំនពញ។ ទ័ព នសត ចកន្ មាន្ចុំនួ្ន្ ៥ ុឺន្ ក់ រាយនរេ៏

ពល្ ជារបង េុ ព័ទធ ប ទ យ ភន ុំនពញ ដែល្ មាន្ ទហាន្ េល ងួ 

៣ ឺុន្ ក់ ជា អនកការពារ។ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ  ិន្ត្ក់សល ញត្

ន្ឹង ចុំនួ្ន្ទ័ពសប្ត្ូវ ប្ពេះអងោ ប្តាស់បញ្ជា  ឱ្យ យទ័ព ទទួល្

ចាុំងន្ឹងនសត ចកន្ អស់រយៈនពល្ ៣ នងៃ ដត្ពុុំឈ្ន េះចាញ់នសាេះ។ 

ែូនចនេះ នសត ចកន្ ប្ប ូល្ ទ័ពបុំរុង ចូល្វាយ ជាជុំនួ្យ ែល់្ទ័ព 

ដែល្ កុំពុងចាុំង, ប្បជុុំគ្នន  នកើន្ ចុំនួ្ន្ ជាង ១ដសន្ ក់ មាន្

ទុំង កាុំនភល ើង្ុំផង ចូល្វាយ ន្ិង ាញ់ ប ទ យ ភូ ិន្ទ  គ្នែ ន្ 

សាោ ល្់ យប់នងៃ។ យល់្ន ើញថា ទ័ពសប្ត្វូ កុំពុង មាន្ នប្បៀប នល្ើ 

ទ័ពប្ពេះអងោ នេើយ កងទ័ពខាងប្ទង់ ក៏នចេះដត្រត្់ ិន្ទទួល្

ចាុំងនសាេះ, ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ក៏ងយទ័ព នៅតាុំង នៅ នខត្ត ល្

ដងវក។ ប ទ ប់ពី វាយប ទ យភន ុំនពញដបកនេើយ នសត ចកន្ បញ្ជា
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ឱ្យ យទ័ព នៅសងកត្់ នខត្ត ខាងត្បូ ង ន្ិង ខាងលិ្ច គឺ នខត្ត 

ាទី, នប្ពប្កាស, ប្ទុំង, ប ទ យមាស, កុំពត្, កុំពង់នសា , ា

សាក់, ប្ពេះប្ត្ពាុំង, ឱ្នមា៉ា , ប្ក ួន្ស, ទឹកនលែ  នរៀងែល្់ នខត្ត 

នប្ពន្គរ, ានវៀន្, ែូណាយ, ល្ង់នហា, ផោរដែក។ ប្បជាន្ុរា្សត  

សឹងចុេះចូល្ នសត ចកន្ ទុំងអស់ នប្ពាេះ មាន្ ជុំនន្ឿ ផ្ទក ប់ ុខ ថា 

កន្ ជា អនកមាន្បុណយ។ ប ទ ប់ ក កន្ ចាត្់ឱ្យ យទ័ព 

នល្ើក នរេ៏ពល្ មាន្ ចុំនួ្ន្ ៤ ុឺន្ ក់ នៅវាយ ប ទ យ ល្ដងវ

ក។ នេើយ កងទ័ព ួយនទៀត្ មាន្ ចុំនួ្ន្ នរេ៏ពល្ ៣ ុឺន្ ក់ 

ល្ងទន្ល្ុំ នៅសងកត្់ នខត្ត ខាងលិ្ច។ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ចាត្់

ឱ្យ ពញាប្កឡានហា   ុំ ទ័ព មាន្ ចុំនួ្ន្ នយធា ១ ុឺន្ ក់ 

នៅ ខាងល្ិច ជា ប ទ ន់្។ ប្ពេះអងោ ទុក ទហាន្ ដត្ ២ ុឺន្ ៥ 

ពាន់្ ក់ សុំរាប់ ការពារ ប ទ យល្ដងវក។ ប ទ យន េះ ប្ត្ូវ

ាន្ កងទ័ព នសត ចកន្ នចា វាយ អស់រយៈនពល្ ៤ នងៃ ពុុំឈ្ប់

ឈ្រនសាេះ។ ប្ពេះរាជា ប្ទង់យល់្ន ើញថា ន្ឹងប្ទុំទប់ទល្់នទៀត្ពុុំ

ាន្ នទើបប្ទង់ ងយទ័ព នៅតាុំងនៅដខប្ត្ អប្មាគគិរនិ្ត បូណ៏ 

(គឺប្សកុបរបូិណ៏សពវនងៃនន្េះ)។ ន ើញែូនចនេះ ទ័ព នសត ចកន្ ក៏

នល្ើកនែញប្បកិត្ទ័ពធេល ងួ។ ពញាប្កឡានហា  ែឹងថា សប្ត្ូវ 

កុំពុង នែញតា  ទ័ពេល ងួ ក៏ បត់្កាល្ទ័ព  កជួយប្ពេះរាជា

 វញិ នោយ វាយសប្ត្វូ ពីខាងនប្កាយ។ ែឹងែុំណឹងនន្េះ ប្ពេះរាជា ក៏

ប្តាស់បញ្ជា ឱ្យ យទ័ព ប្ត្ ប់នប្កាយ ចូល្ វាយសប្ត្ូវ ពីខាង ុ

ខ។ ការវាយផទប់ ទ ុំងខាង ុខនប្កាយនន្េះ  ុំឱ្យទហាន្សប្ត្វូ 

សល ញត្សាល ប់ជានប្ចើន្ អន្តរាយដបកទ័ព រត្់ប្ត្ ប់ចូល្ កភន ុំនពញ
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 វញិ។ បរាជ័យនន្េះ ក៏េុចឱ្កាសឱ្យ ទ័ពភូ ិន្ទ  មាន្ នៅពញា

យ រាជ ជា ន ទ័ព នល្ើកទ័ព វាយ ដខប្ត្ ារាយណ៏, នជើងនប្ព, 

កុំពង់នសៀ , សទ ឹងប្ត្ង ឈ្ន េះសប្ត្ូវ។ ជាប្បញាប់ នសត ចកន្ នកណឌ

ទ័ពបដន្ថ នទៀត្ បនងក ើត្ ជាកងទ័ពងែី មាន្ ទង់ទ័ព ពណ៍

ប្កេ  មាន្ ា៉ា ក់ របូ គ មាន្ កាល្៨ នេើយ តាុំងខល នួ្ ជា 

 ហាឧបរាជ ាុំងកលស់ែូចប្ពេះ ហាកសប្ត្។ ចាប់ពីនពល្ន េះ

ឯង ដែល្ ប្បជាន្ុរា្សត  នៅ កន្ ថា នសត ចកន្។ នរៀបចុំទ័ពសពវ

ប្គប់អស់នេើយ, នសត ចងែីនន្េះ ក៏នល្ើកទ័ព នៅវាយទ័ពេល ងួ តាុំង

នៅ ដខប្ត្ អាសន្ទ ញក ដត្ ទុក បិតា ឱ្យនៅរកោ ប ទ យ ប្សកុា

សាន្។ នល្ើកទ័ព  កែល់្ ដខប្ត្ កុំពង់នសៀ  នសត ចកន្ ក៏ចាត្់

បនប្ ើឱ្យ ុំសារ ថាវ យ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ មាន្ នសន ើរ ជា ល្កខខណឌ  

នោយ ទុក ប្ពេះអងោ ជា ន្ុសសល្ៃង់ ថា នបើ ប្ពេះរាជា ប្បគល់្ 

ប្គួសារខល នួ្ ដែល្ ជាចុំណាប់ខាែ ុំង របស់ប្ពេះអងោ ជា ុន្ ក

ឱ្យខល នួ្ ខល នួ្ ន្ឹងរំលាយទ័ព នេើយ ចូល្ខល នួ្  កបុំនរ ើ ប្ពេះរាជា ជា

្ ែតាវញិ។ ដត្ ប្ត្វូ ប្ពេះរាជា បែិនស្ នោយ បញ្ជា ឱ្យ នសត ចក

ន្ រំលាយទ័ពជា ុន្សិន្ ន្ិង ចូល្ខល នួ្ កថាវ យបងោ ុំប្ពេះអងោ។ 

នសត ចកន្ ទទួល្ាន្ ចន ល ើយ អវជិាមាន្នន្េះ ក៏ប្បញាប់ ឱ្យ

នស សារ នៅជូន្ែុំណឹង ែល្់បិតា។ ប្ពេះជ័យ គ ឮបនប្ ើ ថា 

មាន្ សារពីកូន្ ក៏សទ ញ េះរត្់ នៅទទួល្ ដត្ កទន្ទ ឹ នឹ្ងទវ រ ក៏

ភាល ត្ន់ជើង ែួល្ នេើយ នៅប្ត្វូន្ឹងចុងោវ ដែល្ោក់នឹ្ងនែដកវ 

ចុំចន ល េះ អ្ ឹងែងកាុំបិត្ នេើយែួល្ចុេះ សន្លប់ាត្់សាែ រត្ី។ នសត

ចកន្ ែឹងែុំណឹងអកុសល្នន្េះ ក៏ងយទ័ព  កប្សកុាសាន្វញិ 
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ដត្  ិន្ទន់្ែនងា ើ  បិតា11។ នសត ចកន្ ប្បកាសផ្ទអ កស្រោ   

នេើយ ចាត់្ដចង នរៀបចុំ ន វ្ ើបុណយសពបិតា ជាឧឡារកិ។ ចុំ ដណក 

ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ែឹងែុំណឹង ថា ប្ពេះជ័យ គ កស័យជីវតិ្ នោយ 

អាវុ្ ក៏នឹ្កភនកថា ប្បដេល្ រាសី កុំពុងន ើង ក៏ប្តាស់បញ្ជា ឱ្យ 

 យទ័ព នល្ើកទ័ព នៅវាយ យក ដខប្ត្ ត្បូ ង ម ញ ុំ, ប ទ យល្ដងវក 

ន្ិង កុំពង់នសៀ  នោយ បុំពាន្ ប្បនពណី គឺថា នៅនពល្ ន ស

ប្ត្វូ ន វ្ ើបុណយសព បិតា ឬ មាតា ក៏គូសប្ត្ូវ នគដត្ងឈ្ប់ន វ្ ើស

្រោ   កុំណត់្យ៉ា ងតិ្ច ួយនងៃសិន្ដែរ។ កាល្ាន្ែឹងថា ប្ពេះ

ប្សីសុគន្ធបទ បុំពាន្ ប្បនពណីនន្េះ នសត ចកន្ ក៏នប្សើបប្សាល្ ជា 

នសចកត ីនកស កោន្ត  ពន្់ប្បមាណ នប្ពាេះ គ្នត្់ យល់្ន ើញ ថា នបើ

ប្ពេះរាជា ន វ្ ើនល្ែ ើស បទអយយការយ៉ា ងនន្េះនេើយ គឺចាស់ជា នសត

ចនន្េះ អស់បុណយជាពិត្។ យល់្ន ើញ ដបបនន្េះនេើយ នសត ចកន្ 

ក៏បញ្ជា ឱ្យ ខ្ញ ុំរាជា ន វ្ ើពិ្ីជប់នល្ៀង នេើយនៅនពល្ន េះ ពួក 

្ន្ត ីនស ទហាន្  ួយប្ក ុ ក៏ទេះនែ តាុំងនហា៊ោ ថា : ពួកនយើង 

អ ាញ់ ិញនន្េះ ន ើញ គ ួយ នហាេះព័ន្ធ នរាងបុណយ ៣ជុុំ, ការ

ណ៏នន្េះពិត្ ជា ាត្ភូុត្ អសាា រយ ថា នៅហាវ យនយើង  ហា

ឧបរាជ ជា អនកមាន្បុណយ ពីអតី្ត្ ក។ ឮនគនហា៊ោ ែូនចនេះ នរេ៏

ពល្ទុំងអស់ ក៏នហា៊ោ  ត្ៗប្ព គ្នន  នេើយ ដប្សក ថា ពិត្ជា ប្ត្វូ

 
11  រណភាព នោយ អាវុ្ន េះ អនកខលេះ មាន្ជុំនន្ឿ ថា ប្ពេះជ័យ គ 
ចាញ់សបបងខល នួ្ ចុំនពាេះ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ។ 
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ែូចទុំ យ ថា មាា ស់នយើង ន្ឹងន ើង ប្គងរាជស បត្ត ិ នៅប្កងុ

ក ព ញជា ជាពុុំខាន្។ 

ន វ្ ើបុណយសព បិតា ចប់សពវប្គប់នេើយ, នសត ចកន្ នល្ើកទ័ព ៣

ផល វូ មាន្ ចុំនួ្ន្ ប្បមាណ ១ ដសន្ ក់ សុំនៅនៅ ដខប្ត្ អាសន្ទ ញ

ក។ នល្ើក កែល្់ ចុងនខត្តន េះ, កន្ គិត្ថា នបើន្ឹងចូល្ចាុំង 

អាចន្ឹងឈ្ន េះ នប្ពាេះ នល្ើកនន្េះ នរេ៏ពល្ របស់អញ កុំពុង មាន្ 

នគ្នល្ចុំណង់ ចង់ចាុំងនឹ្ង នសត ច អគត្ិ ដត្ ចាស់ជា ប្ពេះប្សី

សុគន្ធបទ ឱ្យសមាល ប់ មាត យ ន្ិង ញាត្ិស ត ន្ ជា ការសងសឹក 

ពិត្, ែូនចនេះ ប្ត្វូ រក កល្ បនញ្ជា ត្ េល ងួ ល្ៃង់នលល នន្េះសិន្ ដប្កង

ាន្សនប្ ច។ ឧាយ របស់ នសត ចកន្ គឺ បញជ នូ្ កងពិនសស 

 ួយកង ចូល្នៅសមាល ប់ េល ងួ នៅកន ញង ប ទ យជ័យ ដត្ តង។ 

ពិត្ ជា ឧាយ ល្លា12 ដត្ ឧាយដបបនន្េះ ជួន្កាល្ វា ន វ្ ើឱ្យ 

គូសប្ត្វូ  ិន្អាចនឹ្កសាែ ន្ាន្។ គិត្គូរ ន្ិង នែញប្បនយគ 

ប្គប់ប្ជងុ នន្ ដផន្ការ ជា ួយ  យកងទ័ព រចួនប្សចអស់

នេើយ, នសត ចកន្ សួររក  យពល្ សែ ័ប្គចិត្ត មាន ក់ សុំរាប់ សងារ13 

កងពល្ពិនសស ចុំនួ្ន្ ២ រយ  ក់ ចូល្ នៅកន ញង ប ទ យេល ងួ។ 

ខណៈន េះ ឧក ុឺន្ សុរនិ្ធ ដកវ ជា កូន្ របស់ នៅពញានយធាស

្រោ   ដែល្ នសត ចកន្ ាញ់ ន្ បូ្ត្វូ-ក ធាល កព់ីនល្ើខនងែុំរ ើសាល ប់ 

នេើយ នសត ចកន្ ចាប់ កូន្ន េះាន្ ដត្  ិន្យកនទសនពរ៏ ជា 

 
12 ល្លា : គុ. ពភល ីពនភល ើ, insensé។ 
13 សងារ : កិ. ែឹក ុំ។ 



ទំព័រ 17 sur 55 

សង្គ្រា ម គ្នា ឯង 

 

ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ២២ សីហា ២០២០ 

នឈ្ល ើយសឹក ដបរ ជា មាន្ចិត្ត សន ត ស ែល់្ ន្រន េះ នោយ បុំ

ពាក់ យសស័កក  ជា  យទហាន្ នៅកន ញង កងទ័ព របស់ខល នួ្នៅ

 វញិ។ ឧាយកល្ របស់ នសត ចកន្ គឺ ន វ្ ើឱ្យ ឧក ុឺន្ សុរនិ្ធ ដកវ 

 ុំ នរេ៏ពល្ របស់ខល នួ្ រត្់ចូល្ខាែ ុំង នោយសារខល នួ្ ទទួល្នទស 

នោយ អយុត្ត ិ្ ៏បុំផុត្ នេើយ ខល នួ្ ក៏ជា កូន្ របស់ សព  ្ន្ត ី

 យនស មាន ក់ ធាល ប់បុំនរ ើ ត្ប្ត្កូល្ រាជវងោន្ុវងស ែូនចនេះខល នួ្ 

ដត្ងដត្ ចាុំឱ្កាសល្អ  ន្ឹង រត្់ វលិ្ប្ត្ ប់  ក បុំនរ ើ ជា ខ្ញ ុំរាជាការ 

ប្ពេះ ហាកសប្ត្ វញិ។ ទ ហ ីករណ៍ ទុំងឡាយនន្េះ វា  ុំចិត្ត 

នៅពញា ឧទ័យ្ិរាជ ជា  យទ័ព ជួរ ុខ របស់េល ងួ នជឿ ក៏

បញជ នូ្ខល នួ្ ឧក ុឺន្ សុរនិ្ធ ដកវ ន្ិង នរេ៏ពល្ ២ រយ ក់ នៅ 

ប ទ យជ័យ នៅ សទ ឹងដសន្ នៅប្កាបបងោ ុំ ទូល្ថាវ យ េល ងួ នែើ បី 

សុុំប្ពេះរាជវនិិ្ចា ័យ តា ចាប់សឹក។ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ប្ទង់ ប្តាស់

បរោ ប់  ្ន្ត ី ប្ក ុន ឿង ជា ប្ក ុរកោប្ពេះអងោ ន្ិង ប្ក ុ 

 ហានផទ ឱ្យពិចារណា សួរកត់្យកចន ល ើយ នឈ្លែ េះទុំងន េះ មាន ក់

 តងៗ។ ល្ុេះន ើញថា ចន ល ើយ របស់ទហាន្ ទុំង ២ រយ ក់ន េះ 

ន ល្ ើយែូចៗគ្នន  តា  សុំបុប្ត្ នៅពញាឧទ័យ្ិរាជ ពិត្, ក៏ថាវ យ 

នសចកត ីរាយការណ៏ ែល់្ប្ពេះរាជា។ ប្ពេះអងោ ក៏ឱ្យនល្ើកនទស នេើយ 

ទុកឱ្យនរេ៏ពល្ ទុំងន េះ បុំនរ ើ នៅកន ញង កងរកោប្ពេះអងោ នៅ។ 

កាល្ែឹងថា ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ចូល្កន ញង អ ទ កក់ល្ របស់ខល នួ្

នេើយ នសត ចកន្ ក៏នល្ើកទ័ព នចា វាយ ប ទ យ នៅពញាឧទ័យ

្ិរាជ យ៉ា ងសាហាវ។ ប្ទុំចាុំងពុុំាន្  យទ័ពនន្េះ ក៏ ុំទ័ព 

នោេះងយ នៅ សទ ឹងដសន្ នេើយ នរៀបចុំ ទូកចុំណុេះ ន្ិង ទូកច លង 
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នប្ត្ៀ ទុក នែើ បីន្ឹងអនញា ើញ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ នៅគង់នៅឯ

ដខប្ត្នពា្ិសាត្់។ លុ្េះែឹងថា នៅពញាឧទ័យ្ិរាជ នរៀបចុំ

ដផន្ការែូនចនេះ, ឧក ុឺន្ សុរនិ្ធ ដកវ ន្ិង ពល្នស  នៅនវលា 

រាប្តី្ ក៏ ុំគ្នន  ចូល្វាយ ប្ពេះរាជែុំណាក ់នោយនប្បើ ល្បិចកល្ ថា 

មាន្ ែុំណឹងពិនសស  កថាវ យប្ពេះរាជា។ ចូល្ែល្ក់ន ញងបរនិវណ

កាល្ណា ក៏វាយប្បហារ កងរកោប្ពេះរាជា គ្នែ ន្សុំនចនែន ើយ។ 

នៅពញាយ រាជ ឮសន្ធ ឹកអាវុ្ ក៏ប្បញាប់  ុំពល្នស  នៅ

ជួយ ដត្ ពុុំទន់្ នប្ពាេះ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ប្ត្ូវាន្ ឧក ុឺន្ សុរ ិ

ន្ធ ដកវ ន វ្ ើឃ្ត្ប្ពេះអងោ រចួនៅនេើយ។ នៅនយ រាជ លុ្េះែឹងថា 

ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ប្ពេះសុគត្នេើយ ក៏អនញា ើញ នៅពញាយសរាជ14 

ដែល្ ជា បុប្តា កុែ របស់ សព េល ងួ រត្ច់ុេះទូក នាេះបង់ 

ប ទ យទុំងយប់ នែើ បី នៅប្សកុនសៀ , ដត្ែល្់ពាក់កណាត ល្ផល វូ 

ក៏ឈឺ្អនិ្ចាក ែនៅ។ អស់ ុខ ្ន្ត ី ដែល្ រត្់នចញពីប ទ យ 

ជា ួយនលាក ក៏បន្តែុំនណើរ ដេ ប្ពេះរាជបុប្ត្ នៅប្កងុនទពនៅ។ 

នសត ចកន្ លុ្េះែឹងថា ប្ពេះ ហាកសប្ត្ ប្ទង់សុគត្នេើយ ន្ិង ប្ពេះ

នយ រាជ រត្់នចាល្ប ទ យ ក៏នល្ើកទ័ព វាយប្បហារ ទព័ភូ ិន្ទ  

ដត្ ទ័ព នៅកន ញង ប ទ យ គ្នែ ន្ ន កង ប្តួ្ត្ប្តា ក៏ ុំគ្នន រត្់

ខាា ត្់ខាា យនៅ។ ប្ពេះ ហាឧបរាជ កន្ ាន្ន ើងប្ាាត ភិនសក 

នសាយរាជស បត្ត ិ កន ញង ឆ្ន ុំវកចតាវ ស័ក ព.ស. ២០៥៦ ប្ត្ូវនឹ្ង គ

 
14 ពញាយសរាជ ប្ត្ូវជា បុប្ត្ របស់ប្ពេះសន ុំឯក, ែូនចនេះ ប្ពេះអងោ ប្ត្ូវជា 
កម យួ របស់ នសត ចកន្។ នៅនពល្ន េះ ប្ពេះអងោ នទើបដត្មាន្ ប្ពេះជ ែ យុ 
៥ ឆ្ន ុំ។ ប្ពេះនយ រាជ ប្ត្ូវជា បិតានល្ៀង ( ឱ្ពុក្ ៏) របស់ប្ពេះអងោ។ 
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.ស. ១៥១២ កន ញង ជ ែ យុ ២៩ ឆ្ន ុំ កន ញង វាុំងាសាន្ ដខប្ត្ ប្សី

សឈ្រ ប្ទង់ប្ពេះ  ថា ប្ពេះសន តច ប្ពេះប្សីនជែារាជ រាមា្ិបតី្។ 

នៅឆ្ន ុំ ១៥១៤ នសត ចកន្ បត រូ រាជធាន្ី ពី ប្សកុាសាន្ នៅតាុំង

នៅ ចុងដខប្ត្ត្បូ ង ម ញ ុំ ទល់្ដែន្ ដខប្ត្ាភន ុំ ោក់នឈ្លែ េះ ថា ប្កងុ

សន្លប់ែូន្តី្ នប្ពន្គរ ចរររាជធាន្។ី 

អតថធិបាយ 

អងោនេតុ្ នន្ ឧទទ  ក ែ របស់ នសត ចកន្ តាុំងពី ែុំបូងទី រេូត្

ែល់្ ន ើងប្គងរាជាស បត្ត ិ វា មាន្ ល្កខណៈ ជា សក ែភាព 

របស់ រាជយភងោ15 សុទធសា្។ ពិត្ណាស់នេើយថា ពីែុំបូងទី នសត

ចកន្ មាន្ ប្បត្ិក ែ ជា អនករងនប្គ្នេះ នៅចុំនពាេះ ុខ អុំនពើ អ

យុត្ត ិ្ ៏ គឺ នគ្នល្បុំណងនលែ  របស់ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ចង់ 

សមាល ប់ខល នួ្ នោយគ្នែ ន្ នេតុ្ផល្។ ែូនចនេះ ប្បត្ិក ែនន្េះ វា អាច

ទុកជា ការសងសឹក នែើ បី រកយុត្ត ិ្ ៏។ ពីនែើ ែុំបូងទីដែរ, 

កន្ មាន្ ការគ្នុំពារ ពី សន តច ប្ពេះសុគ ធ ្ិបតី្ ជា សន តច

សងឃ ដែល្ ជា ប្ពេះប្គូ របស់ខល នួ្ តាុំងពីកុមារភាព។ គុណូបការ 

នន្េះ វា ជា ជុំនួ្យចិត្ត ល្ែសលុ្ប16 ចុំនពាេះកន្ នៅកន ញង សាថ ន្ភាព

ៃ្ន្់ ៃ្រ គឺ ខល នួ្ មាន្  វបិត្ត ិ ជា ួយ នសត ចដផន្ែី។ ដត្នៅនពល្

ន េះ អវ ី ដែល្ ជា អត្តគុណស បត្ត ិ របស់ កន្ គឺ សាែ រត្ីរងឹ (sang-

froid) ន្ិង ភាពវាងនវ ជា អនកនចេះែឹង ដែល្ ុំឱ្យ កន្ អាចនប្បើ 

 
15 រាជយភងោ : អនកែនណត ើ រាជយ។ 
16 ល្ែសល្ុប :  ិន្អាចោក់ត្ន លាន្។ 
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បញ្ជា  សុំរាប់ នោេះប្សាយ បញ្ជា  អាយុជីវតិ្, ែូចយ៉ា ង កន្ រុករក 

ល្បិចកល្ សុំនរចនោយផល្ល្អ  ដែល្ មាន្ សាន   នៅកន ញង ប្បវត្ត ិ

សា្សត  គឺ ប្ពេះពញាយ៉ា ត្ ប្ទង់ នប្បើឧាយ ឱ្យ ន្ុសស ១២  ក់ 

ចូល្នៅ ន វ្ ើឃ្ត្ ប្ពេះឥន្ទកុមារាជា (នសត ចនសៀ ) ដែល្ នសាយ

រាជយ នៅ  ហាន្គរ (១៣៨៤-១៣៨៥) យក កនប្បើ ឱ្យ ឧក ុឺន្ 

សុរនិ្ធ ដកវ ចូល្នៅន វ្ ើឃ្ត្ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ នៅកន ញង ប ទ យ

េល ងួ ាន្ែូចប្ាថាន ។ ែូនចនេះ ប្បវត្ត ិសា្សត   ិន្ដ ន្ ជា កញាក ់

សុំរាប់ ល្ ញេះន ើល្ ប្ពឹត្ត ិការណ៏ ពី អត្ីត្កាល្, ដត្ ជួន្កាល្ វា ក៏

ជា ចុងជួន្ន្ឹង សាថ ន្ភាព បច្ញបបន្ន  ដែល្ អាចទុកជា គុំនិ្ត្ែ៏

ប្បនសើរ ួយ ដែល្ អាចយក កនប្បើាន្។ ដត្ នទេះបីយ៉ា ងណា 

ប្បវត្ត ិសា្សត   ិន្អាចទុកជា ន នរៀន្, ដត្ វា ជា ប្ពឹទធ ចារយ  សុំរាប ់

ន ើល្ពិន្ិត្យពិនិ្សា ័យ បញ្ជា  បច្ញបបន្ន។      

ប៉ាុដន្ត  កន្ ក៏មាន្ ជុំនួ្យ ពី បងប្សី ដែល្ ហា៊ោ ន្ កបត្់ ប្ពេះរាជា 

ជា សាវ  ី នែើ បី ជួយសន្រោ េះបអ នូ្ នោយប្បងុយជីវតិ្។ ដត្ នគ ក៏

អាច ទុក កន្ ជា  នុ្សស មាន្សុំណាង តាុំងពីកុំនណើត្ ន្ិង 

មាន្ វាស  តា  ទុំ យប្គូ ថា ន្ឹងន ើងប្គងរាជស បត្ត ិ។ 

ែូនចនេះ កន្ ជា បុគោល្ នចេះយកផល្អុំពី ចុំនណេះនចេះែឹង, ជុំនួ្យ, 

សុំណាង ន្ិង វាស  របស់ខល នួ្ នែើ បី ដប្បឱ្យចុំនរ ើន្នៅ ជា 

កមាល ុំង ត្ស៊ោូ  ោច់ខាត្។ នទេះបី កន្ នប្បើ ឧាយកល្ ជា ការ

កុេក ែល់្ ប្បជាន្ុរា្សត  នោយ យក ប្ពេះ   ប្ពេះរាជា ថា នសត

ច ឱ្យនកណឌ ទ័ព នែើ បី ចាុំងន្ឹង ប្ពេះចន្ទរាជា ជា ប្ពេះអនុ្ជ 
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ដែល្ ប្ទង់ មាន្ បុំណង កបត្់រាជយ, ដត្ នបើ កន្ ជា  នុ្សសល្ៃង់ 

 វ ិ្ ិ វវុិទធ17នន្េះ ប្បដេល្ ជា ិន្អាច មាន្ នជាគជ័យ ាន្ន េះ

ដែរ។ ែូច ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ប្ពេះអងោ យក អារ ែណ៏ ជា ការពិត្ 

យក ឃ្ត្ក ែ ជា  ន្ោាយ, ែូចពាកយកាពយថា : យល់្តូ្ចកុុំ

អាល្ខុំ នទេះយល្់ ុ្ំ កុុំអាល្ប្សាយ គិត្កត ី កុុំគិត្រយ ន ើល្ពិន្ិ

ត្យពិន្ិសា ័យ។ (សា្សាត ចាប់នករ ត៏កាល្)។ នគ ន ើញថា ប្គប់ែុំនណាេះ

ប្សាយ របស់ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ កន ញង វបិត្ត ិ ជា ួយ កន្ កត ី កន ញង 

ទុំ ក់ទុំន្ង ជា ួយ ប្ពេះអន្ុជ កត ី កន ញង បញ្ជា  សឹក កត ី គឺ ន វ្ ើ

ន ើង គ្នែ ន្ ការពិចារណា។ ប្ពេះអងោ យកនរឿង តូ្ច ន វ្ ើ ុ្ំ, យក

បញ្ជា  ុ្ំ ទុកជា តូ្ច ដែល្ ុំឱ្យ ប្ពេះអងោ រស់នៅកន ញង ការបុំភាន្់ 

ជាន្ិចា។ ែូនចនេះ បន្ត ិច តងៗ ប្គប់បញ្ជា  ដែល្ ប្ពេះអងោ ាន្ជួប

ប្បទេះ វា ប្ស ូល្ នោេះ ិន្រចួ ដែល្ េុច ឱ្កាស ឱ្យ កន្ ជា

 នុ្សសពិទ័គធ 18 នចេះន ន្យកជាផល្ប្បនយជន៏្ គឺថា ទុពវល្ភាព 

របស់ប្ពេះអងោ វា ជា កមាល ុំង របស់នសត ចកន្។ នែើ ន ើយ កន្ នប្បើ 

ការសងសឹង ជា នគ្នល្ចុំណង់ នប្ពាេះ ខល នួ្ មាន្ កុំេឹង នពញសិទធិ 

ជា ជន្រងនប្គ្នេះ នោយ ដសវ ងរក  ន្ោាយ សុំរាប់ ការពារខល នួ្ 

នោយ នប្បើ ប្បជាប្បីយភាព ន្ិង បញ្ជា  របស់ខល នួ្ នែើ បី ន វ្ ើឱ្យស

ក ែ នន្ ភពវបុគោល្19 របស់ខល នួ្។ ផទ ញយពី ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ជា 

 
17  វ ិ្ ី វវិុទធ : ខុសដបប, ដែល្ ិន្ចុេះដបប។ 
18 ពិទ័គធ  : គុ. ឈ្លល ស, វាងនវ, ប៉ាុន្, ប្បសប់។ 
19 ភពវបុគោល្ : បុគោល្ដែល្មាន្សុំណាងល្អ ។ 
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ភណឌ ន្ការ ើ20 នប្បើ ការសងស័យ ន្ិង ការប្សន ើប្សន  ជា  ូល្ោា ន្ 

សុំរាប់ ការពារខល នួ្ ដែល្ ជា កតាត  នន្ បរាជ័យ របស់ប្ពេះអងោ។ 

ករណី របស់ ព្រះចន្ទរាជា 

នៅនពល្ដែល្ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ជា ប្ពេះនជោា រាជ ន វ្ ើ ស្រោ   

ជា ួយ នសត ចកន្, ប្ពេះចន្ទរាជា នភៀសខល នួ្ នៅ រស់នៅ ប្សកុ

នសៀ  ប្បកបនោយ សុខនកស កោន្21។ នត្ើ ប្ពេះអងោ នកាត្

ខា 22 នសត ចកន្ នទើបាន្ រត្់នចាល្ប្ពេះរា  ? 

កាល្ែឹងែុំណឹងថា ប្ពេះរា  សុគត្នេើយ, ប្ពេះចន្ទរាជា ក៏ប្កាប

ទូល្ សូ បងោ ុំលា សន តចនៅចប្កពត្ត ិ នៅប្រក ប កន្ ដែល្

កបត្់ ញាុំញីប្ពេះពុទធសាស  នូ្វ ប្ពេះបរ រាជវងោន្ុវងស បណាត ល្

ឱ្យដបកាក់ខាា ត្់ខាា យអស់ ថា នបើប្ពេះអងោន្ឹងបងអង់យូរនៅ 

ន ើញថា ពុុំាន្ន ើយ។ ប្ពេះនៅនសៀ  ប្ទង់ប្តាស់ថា : កុុំឱ្យកម យួ

រសួរាន់្នពក ចាុំែល់្ឆ្ន ុំនប្កាយ។ ប្ពេះចន្ទរាជា ាន្ឮប្ពេះប្កដសង

ែូនចាន េះកាល្ណា ក៏យល់្ថា ប្ពេះនៅនសៀ   ិន្ប្ព ឱ្យប្ពេះអងោ 

 វលិ្ប្ត្ ប់ នៅប្សកុដខែ រឆ្ប់ន ើយ។ 

 
20 ភណឌ ន្ការ ើ : អនកបងកជនមាល េះ។ 
21 ប្ពេះចន្ទរាជា យងនៅគង់ ប្សកុនសៀ  ពីឆ្ន ុំ ១៥០៩ ែល្់ ឆ្ន ុំ ១៥១៥ 
ន ើថា មាន្ រយៈនពល្ ៧ ឆ្ន ុំ។ 
22 នកាត្ខា  : នកាត្ខាល ច ទុំងនគ្នរពផង។ 
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ចុះព្បសិន្សបើជា យុទធសាង្គ្សេ របស់ព្រះសៅសសៀម ? 

នបើ ប្ពេះចន្ទរាជា អាចនាកប្ាស ប្ពេះនៅចប្កពត្ត ិ យកទ័ព

នសៀ  នៅន វ្ ើស្រោ   នៅប្សកុដខែ  ាន្រយប្សួល្ដបបនន្េះ, នត្ើ 

ប្ពេះនៅនសៀ  ជា  នុ្សសអពយត្ត23 ដ ន្ឬ ? 

ប៉ាុដន្ត  នគ អាចសួរថា ចុេះនបើ នរឿង ឧាយកល្24 របស់ ប្ពេះចន្ទ

រាជា សូ ខល នួ្ នៅ ទក់ែុំរ ើ-ស ថាវ យ ប្ពេះនៅចប្កពត្ត ិ ជា យុទធ

សា្សត រ ួ រវាង នសត ចទុំងពីរអងោនន្េះ នៅវញិ, នល្ើចុំណុចនន្េះ នត្ើ 

អវ ីនៅ ជា ផល្ប្បនយជន៏្នសៀ  ? 

ការន ើងប្គងរាជស បត្ត ិ របស់ នសត ចកន្ នៅប្សកុដខែ រ វា ទុកជា 

ការគុំរា  ួយ ែល្់ ប្សកុនសៀ  នប្ពាេះ រាជវងសដខែ រងែីនន្េះ វា របូត្

ពី ឥទធិពល្នសៀ  នេើយ នសត ចកន្ ន្ឹងអាច មាន្  េិចា ិតា

ជាត្ិ ន វ្ ើស្រោ   ទ ទរ ទឹកែីដខែ រ ដែល្ នសៀ  ប្តួ្ត្ប្តា។ ប្ពេះ

នៅនសៀ  ប្ទង់ ពោករ ថា នបើទុកឱ្យ នសត ចកន្ ដែល្ ជា ជន្ 

មាន្ នករ ត៏នឈ្លែ េះ ជា អនកមាន្បុណយ ឱ្យនរៀបចុំប្សកុ ាន្មាុំ ួន្ 

និ្ង ពប្ងឹងអុំណាច របស់ខល នួ្ ជា នសត ចចប្កពត្ត ិ, ការណ៏នន្េះ វា 

ន្ឹងអាចឱ្យ នសត ចកន្ មាន្ នវរភាព25 ន្ឹង ប្ពេះអងោ នៅនងៃណា

 
23 អពយត្ត : (អ័ប-ព័យត្) គុ. ដែល្ ិន្ឈ្លល ស,  ិន្បុិន្,  ិន្វាងនវ។ 
24 ឧាយកល្ គឺ ទូទ័រ ែុំណឹង ថាមាន្ ែុំរ ើសែ៏្ុំ ួយ នោយ នប្បើល្បិច 
បនងក ើត្ ទុំ ដេងចាស់ប្កដ ត្ នន្ សាន   នជើង លា ក នរា  ែុំរ ើ ដត្ សុទធ 
ជា ទុំ ដេង ដកលង។ ប ទ ប់ ក ប្ពេះចន្ទរាជា ន វ្ ើជាអនកសែ ័ប្គចិត្ត នៅទក់
ែុំរ ើសន េះ ថាវ យ ប្ពេះនៅនសៀ  ដត្ប្ពេះអងោ ដបរ ជាយង ចូល្ប្សកុដខែ រ 
ដត្ តង នែើ បីបងករទ័ពន វ្ ើស្រោ  ន្ឹងនសត ចកន្ នៅវញិ។    
25 នវរភាព : ន្. ភាពបុគោល្ជាសប្ត្ូវន្ឹងគ្នន ។ 
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 ួយ ិន្ខាន្។ ែូនចនេះ ការដសវ ងរក នន្ ស គោនចត្ 26 ជា ួយ 

ប្ពេះចន្ទរាជា ជា យុទធសា្សត  ការពារ ទុកជា ុន្ វា ជា 

ករណីយកិចាផង របស់ អនកែឹក ុំ មាន្ការប្បងុប្បយ័ត្ន។  ការ

ការពារនន្េះ គឺ ឋិត្នៅនល្ើ បនងក ើត្ ឱ្យមាន្ ស្រោ   គ្នន ឯង នៅ 

ប្សកុដខែ រ រវាង ប្ពេះចន្ទរាជា ន្ឹង នសត ចកន្ នែើ បីបន្ថយ សកាត ន្ុ

ពល្ របស់ដខែ រ។ ល្បិច របស់ ប្ពេះនៅនសៀ  ផតល្់ កងទ័ព មាន្ នរ

េ៏ពល្ ៥ ពាន់្ ក់ ន្ិង ែុំរ ើ ១ ពាន់្កាល្ ន្ិង ប្បគល្់ ោវ 

អាជាា សឹក ែល់្ ប្ពេះចន្ទរាជា សុំរាប់ ឱ្យនៅចាប់ែុំរ ើស, ប៉ាុដន្ត  នសត

ចដខែ រ ដបរជា ន វ្ ើផទ ញយពី ប្ពេះរាជបញ្ជា  នៅវញិ, វា ន្ឹងអាចទុក ជា 

ប្កន ច  ិន្អាចឱ្យ នសត ចកន្ នចាទប្ពេះអងោ ថា នប្ជៀត្ដប្ជក 

ចូល្កន ញងកិចាការ នផទកន ញងដខែ រ ន េះាន្ន ើយ។  ួយវញិនទៀត្ ស

្រោ   គ្នន ឯងនន្េះ នទេះបី ខាងណា ួយឈ្ន េះ ក៏នសៀ  មាន្ ផល្

ប្បនយជន៏្ ជាន្ិចា នប្ពាេះ ប្សកុដខែ រ ន្ឹងចុេះអន់្ងយ ប្គប់វស័ិយ 

គឺ នសែាកិចា, នយធា ន្ិង កមាល ុំងជាតិ្ ប ទ ប់ពីស្រោ  ។ ែូនចនេះ 

ប្សកុដខែ រ ន្ឹងកាល យ ជា សត្វចុំណ ី (proie) សុំរាប់ នសៀ  រយចាប់

សុី។ សួរថា នត្ើ ប្ពេះចន្ទរាជា ែឹង អុំពី ផល្អវជិាមាន្ នន្េះដែរឬនទ 

? ប្ទង់ ពិត្ ជាែឹង ដត្ ប្ទង់ ប្ត្វូការ ជុំនួ្យនសៀ  ជាការចាុំាច់ 

សុំរាប់វលិ្ប្ត្ ប់  កន វ្ ើស្រោ  ន្ឹងនសត ចកន្ នប្ពាេះនបើ  វលិ្ប្ត្

 ប់ នោយនែទនទ គឺពិត្ជា ពុុំអាច បញ្ញ េះបញ្លូ្ ប្បជារា្សត ដខែ រ 

រ ួទុំង តាន ឿង ន្ិង នៅហាវ យនខត្ត ាត្់ែុំបង ឱ្យចូល្រ ួ 

 
26 ស គោនចត្  : គុំន្ិត្ប្ព នប្ពៀង។ 
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កន ញងបុពវនេតុ្ របស់ប្ពេះអងោ ាន្រយប្សួល្ ន េះន ើយ។ ែូនចនេះ 

ជុំនួ្យ របស់នសៀ  មាន្ អភិ27អនុ្ភាព ពីែុំបូងទី នប្ពាេះ នបើក

ឱ្កាសឱ្យ ប្ពេះចន្ទរាជា មាន្  ូល្ោា ន្ នន្ ភាពនជឿជាក់ ពី

សុំណាក់ អនុ្ជីវនិ្28 ែបិត្ យល្់ន ើញថា ប្ពេះអងោ មាន្នសៀ  នៅ

ពីនប្កាយ ដែល្ ន្ឹងអាច ត្ស៊ោូ  ប្បឆ្ុំងន្ឹង នសត ចកន្ ដែល្ 

កុំពុងមាន្ ារ ី។ បចជ ញគោ ន៏្29 ចុំនពាេះ ប្ពេះអងោ ពីសុំណាក់  

្ន្ត ីដខែ រ  ួយចុំនួ្ន្ ដែល្នៅនសាែ េះន្ឹង រាជវងស នពញសិទធិ ន្ិង 

ប្បជារា្សត  ខាងនកើត្ ដែល្ នៅនកាត្ខាល ច ារ ី នសត ចនសៀ  

នៅន ើយ តាុំងពីរាជយ ប្ពេះ្ ែរាជា30 (១៤៧៨-១៥០៤) ដែល្ ប្ពេះ

អងោ ោក់ ប្សកុដខែ រ ជា អនុ្ប្បនទស របស់នសៀ  នប្ពាេះ នសត

ចនសៀ  ាន្ជួយប្ពេះអងោ ឱ្យាន្ន ើងប្គងរាជស បត្ត ិ វា 

អាប្ស័យ នប្ចើន្ នល្ើ ជុំនួ្យនសៀ ន េះឯង។ ប៉ាុដន្ត  ប្ពេះចន្ទរាជា 

ប្ពេះអងោ ជា នសត ច មាន្ នទពនកាសល្យ នចេះន ន្ ជុំនួ្យបរនទស 

មាន្ ល្កខណៈ ជា ន្ិ ិត្តរបូ នប្ចើន្ជាង ជា សមាា រៈ ឱ្យនៅជា បុពវ

នេតុ្ជាត្ ិដែល្ជាកតាត ច  នន្ជ័យជុំន្េះប្ពេះអងោនល្ើ នសត ចកន្។ 

 
27 អភិ : នប្បើកន ញងន្័យ នប្ក, នប្កដល្ង, នប្កនពក។ 
28 អន្ុជីវនិ្ : អនកន វ្ ើការបុំនរ ើ។ 
29 បច្ញគោ ន្៏ : ការនប្កាកទទួល្, ការតា ជូន្ែុំនណើរ។ 
30 ប្ពេះ្ ែរាជា ប្ទង់ មាន្ មាតា ជា ជាត្ិនសៀ ។ ប្ពេះអងោ ប្ត្ូវជា បិតា 
របស់ប្ពេះចន្ទរាជា។ 
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អតថធិបាយ 

ចូល្ កែល់្ទឹកែីដខែ រ ប្ពេះចន្ទរាជា បញ្ញ េះបញ្លូ្ អាណាប្បជានុ្

រា្សត  តាុំងពីប្បនទសដែន្ ក ផស ុំគ្នន ជា ២ពាន្់  ក់ នេើយ នល្ើក

ទ័ព ដខែ រ-នសៀ  ចូល្វាយប ទ យ ដខប្ត្នសៀ រាប ដបក នេើយ 

ប្ពេះអងោ យងចូល្ នៅកន ញង ប ទ យ  ហាន្គរ។ ប ទ ប់ ក ប្ពេះ

អងោ ទទួល្ជុំនួ្យ ល្ែសល្ុប ពីសុំណាក់ តាន ឿង ែបិត្ ន្រនន្េះ  ុំ 

បកសពួកខល នួ្ នៅ សមាល ប់ នៅហាវ យ ដខប្ត្ នពា្ិសាត្់ ខាងនសត

ចកន្ នេើយ បញ្ញ េះបញ្លូ្ ទ័ព រកោនខត្តនន្េះ ន្ិង ប្បជារា្សត  ឱ្យ

ចុេះចូល្ ប្ពេះអងោ ាន្ទុំងអស់។ នប្កាយ ក តាន ឿង សាល ប់ 

នោយ ជួយយក អាសា ប្ពេះអងោ ដែល្  ុំឱ្យ ប្ទង់ វាយ កងទ័ព

ុ្ំ នសត ចកន្ ដបក ែឹក ុំនោយ នៅហាវ  នល ជា មា របស់ន្រ

នន្េះ។ ជ័យជុំន្េះ នបើកផល វូឱ្យ ប្ពេះចន្ទរាជា  ុំទ័ព ចូល្នៅ ទិស

ខាងល្ិច ដែល្ ជា ដែន្ែីអុំណាច (fief) របស់នសត ចកន្។ ល្ុេះនល្ើក

ទ័ព នចញ ពីដខប្ត្ អប្ និ្ទ បូរ  កែល្់ ដខប្ត្ កុំពង់ឆ្ន ុំង ប្ពេះ

អងោ ជួបប្បទេះ ជា ងែី ទ័ព នៅហាវ នល នេើយ ទ័ពទុំងសងខាង 

ចូល្ចាុំគ្នន  ឥត្រញួរា។ ខណៈន េះ មាន្ អភូត្នេត្ុ ួយ គួរឱ្យ

អសាា រយណាស់ គឺ ែុំរ ើភល ញក ួយ ជា ឧត្ត ុ្ំណាស់ របស់ នៅពញា

នល វានផអើល្ រត្់នៅនប្ពចែុំបូក ួយ រនល្ើងរល្ុំទុំងនែើ នឈ្ើ 

រន ៀល្នៅនល្ើ កងទ័ពខល នួ្ឯង ដបកទុំងសុំបុកឧមា៉ា ល្់ នេើយ

នេើរនៅទិចកងទ័ព។ នរេ៏ពល្ ខាង នល ប្ទុំន្ឹង ឧមា៉ា ល្់ ប្ពលួ្

ត្ល្័ខ ពុុំាន្ ក៏រត្់ខាា ត្់ខាា យ ដបកទ័ពនៅ។ ប្ពេះចន្ទរាជា ក៏
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នែញតា ទន់្ នល, ប្ទង់ ចូល្ត្យុទធន្ឹងសប្ត្វូ ជាប ទ ន្់។ ល្ុេះ

ប្បយុទធគ្នន   ិន្ាន្ប៉ាុ ែ ន្នភលងផង ប្ពេះចន្ទរាជា ក៏កាប់ប្ត្ូវ

សាែ  នល មាន្ពកិារ ជាទ ៃន្់ ដត្ ប្ត្ូវាន្ នស ទហាន្ ជួយ

ការពារ  ុំរត្រ់ចួ ទុំង នៅហាវ យ ន្ិង កងទ័ព។ វាយទ័ពសប្ត្វូ

ដបក ប្ពេះចន្ទរាជា ប្ទង់នល្ើកទ័ព ចូល្នៅនាេះទ័ព នៅខាងលិ្ច 

ភូ ិរលានបអ ៀ កន ញង ដខប្ត្កុំពង់ឆ្ន ុំង។ កាល្ែឹងថា ប្ពេះចន្ទរាជា 

 កនាេះទ័ព នៅ ដខប្ត្ រលានបអ ៀ នៅហាវ យ ដខប្ត្ ល្ដងវក ខាង

នសតចកន្ ក៏ប្បកាស ថាវ យខល នួ្ ចូល្នៅបុំនរ ើ ប្ពេះចន្ទរាជា  វញិ 

ដង  ទុំង ុំ រា្សត ប្បជា ន្ិង បណាណ ការ យកនៅថាវ យប្ពេះអងោ

ផង ជា ជុំនួ្យសឹក។ បរាជ័យ ផទ នួ្ៗ ន េះ  ុំឱ្យ នសត ចកន្ មាន្ 

 វតិ្កកទុកខ នទ ន្សសណាស់ រេូត្ ែល់្នៅ ប្ទនហាយុំ។ នែើ បី ត្

ទទឹងន្ឹងទ័ព ប្ពេះចន្ទរាជា, នសត ចកន្ នរៀបចុំ យុទធសា្សត  ជាងែី គឺ 

ប្ប ូល្ទ័ព  ក នាេះទ័ព នៅ ប ទ យភន ុំនពញ។ ប ទ ប់ ក នសត

ចកន្ បញ្ជា  នរេ៏ពល្ ឱ្យវាយចូល្ ប ទ យល្ដងវក ដែល្ មាន្ 

នៅហាវ យដខប្ត្ កបត្់ន្ឹងខល នួ្។ លុ្េះែឹងែុំណឹងនន្េះ ប្ពេះចន្ទរាជា 

ឱ្យនស នសេះ  ុំ សារ នៅប្ាប់  យទ័ព ការពារប ទ យ ល្

ដងវង ថា ឱ្យន វ្ ើជាចាញ់ នេើយ  ុំនរេ៏ពល្ រត្់ កទិសខាងនជើង

នៅ, នៅទីន េះ ប្ពេះអងោ នរៀបចុំ លាក់ទ័ព (embuscade) មាន្ ទុំង 

កាុំនភល ើង ុ្ំ។ ចាញ់ឧាយកល្ប្ពេះចន្ទរាជា, នៅពញាយ រាជ ជា

 យទ័ព ខាងនសតចកន្ ក៏ប្បញាប់នល្ើកទ័ពនែញតា  សប្ត្ូវ។ 

 កែល់្ កដន្លង បងកប់ទ័ព ប្ពេះចន្ទរាជា ក៏បញ្ជា  ឱ្យនរេ៏ពល្ 

វាយផទប់ សមាល ប់ កងទ័ពសប្ត្វូ ពីនប្កាយ នោយទ័ពសប្ត្វូពុុំែឹង
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ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ២២ សីហា ២០២០ 

ខល នួ្។ នៅពញាយ រាជ ន្ិង  យទ័ព ១០  ក់នទៀត្ ខាង នសត

ចកន្ ប្ត្វូាន្ ទ័ព ប្ពេះចន្ទរាជាចាប់ខល នួ្ាន្។ នសត ចដខែ រ ក៏

បញ្ជា ឱ្យ កាត្់កាល្ នៅពញាយ រាជ ន្ិង  យទ័ពទុំង ១០ 

 ក់ នទៀត្។ ប ទ ប់ ក ប្ទង់ បញ្ជា ឱ្យ នចៀរសល ឹកប្ត្នចៀក 

ន កង ១០  ក់ នេើយ ឱ្យ ុំ ១១ កាល្ នៅឱ្យ នសត ចកន្ នេើយ

ផ្ទត ុំ ជាសុំែីសឹកថា : ‹‹នបើ វា អាង ពល្នប្ចើន្ ឱ្យនល្ើក កនទៀត្ ឬ 

នបើ យល់្ថា នភលៀងធាល ក់នេើយ ជិត្រែូវល្ែ ន្ឹងរា្សត  ន វ្ ើដប្សចុំការ

នេើយ ន្ឹងចង់ ឈ្ប់ចាុំង ឱ្យរា្សត ន វ្ ើដប្សសិន្ ក៏តា ចិត្តវា

ចុេះ››។ នសត ចកន្ យល់្ប្ព  តា សុំនណើរ របស់ ប្ពេះចន្ទរាជា ប្សប

តា  សុភាបុរាណថា ‹‹ន វ្ ើដប្សន្ឹងទឹក ន វ្ ើសឹកនឹ្ងាយ›› ក៏ 

បញជ នូ្ ទូត្ ន្ិង អនុ្ទូត្  ុំសារ នៅថាវ យ ប្ពេះអងោ។ នៅកន ញង 

សារន េះ នសត ចកន្ នប្បើ ពាកយ ‹‹អនកអូន្›› ចុំនពាេះ ប្ពេះចន្ទរាជា។ 

ល្ុេះអាល្័កស ដងលង សារន េះ ចប់នេើយ, ប្ពេះចន្ទរាជា ប្ទង់ ប្ពេះ

ពិនរា្ខាល ុំងណាស់ ប្ទង់ប្តាស់ថា : ‹‹អារាជទូត្ វលិ្នៅ ប្ាប ់

មាា ស់ឯងចុេះ ថា អញ ប្ព សប្មាក ឱ្យរា្សត ន វ្ ើដប្ស ដត្ថា អញ សុុំ

កុុំឱ្យ មាា ស់ឯងថា ជា បង ជា បអ នូ្ ន ើយ ែបិត្មាា ស់ឯងន្ឹងអញ

នន្េះ មាន្ ជាត្ិប្ត្កូល្ ឆ្ៃ យពីគ្នន ណាស់››។ 

 កែល់្ឆ្ន ុំ ១៥១៦ ប្ពេះចន្ទរាជា វាយរំនោេះាន្ ដខប្ត្តូ្ច ុ្ំ 

ចុំនួ្ន្ ១២ ឬ ១៣ ដខប្ត្។ ចុំនពាេះប្ពេះអងោ ប្កឡានផទែីន េះ វា ល្ែ 

ទុក ជា ទីសុំណាក់ និ្ង  ូល្ោា ន្នយធា ាន្នេើយ, ែូនចនេះ នបើ

ផ្ទអ ក ស្រោ    ួយ រែូវ ឱ្យរា្សត ន វ្ ើដប្ស ក៏ វា  ិន្ន វ្ ើឱ្យមាន្នប្គ្នេះ
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ថាន ក់ ែល់្យុទធសា្សត  នយធា ន្ិង ន្នយាយ, ផទ ញយនៅវញិ វា ជា 

ឱ្កាស សុំរាប់ នៅបញ្ញ េះបញ្លូ្ លួ្ងចិត្ត នៅហាវ យប្សកុ នន្ 

ដខប្ត្ ដែល្នៅនប្កា  ដផន្ែី នសត ចកន្ ឱ្យដបរកបត្់ ន្រន េះ 

 កចូល្ខាងប្ពេះអងោ  វញិ នេើយ ក៏ មាន្ នពល្នវលា េវ ឹកេវ ឺន្

ទ័ព ន្ិង នប្ជើសនរ ើស  យកង  យប្ក ុ ន្ិង  យពល្ តា 

ការប្ប ងងវីនែ របស់ នបកខជន្។ 

នៅហាវ យដខប្ត្អាសន្ទ ញក ខាងនសតចកន្ ែឹងថា ប្ពេះចន្ទរាជា 

វាយឈ្ន េះ ទ័ពនយ រាជ នេើយ កាត្់កាល្ន្រនន្េះ នេើយឥ ូវ  

ប្ទង់  ុំទ័ពេល ងួ ល្ងទនន្ល   វលិ្ប្ត្ ប់ នៅប ទ យ ដខប្ត្អ រនិ្ទ

បូរ  វញិ ក៏តាុំង នកណឌ កងទ័ព នៅនពល្ រយៈនពល្ ផ្ទអ កស្រោ   

ប្គបប់្សកុ ២៦ ដែល្នៅនប្កា  អាជាា ្រខល នួ្ គឺ ន ឿងជីដប្កង, 

នសាទ ង, ប្ពុំនទព, នប្ពកត ី, ប្កនកាេះ, កុំពង់សាវ យ, កុំពង់ហាវ, 

ប្ាសាទ១០, នកាេះដក, សាវ យរដល្ក, នគ្នកនសេះ, ដសន្, កុំពូល្

នពប្ជ, ន ឿងនពា្ិនរាង, ប្ត្ដ ងដកង, ងន្, នឈ្ើទល្, ប្សដង, 

សារន្គរ, ប្សយូវ,  ល នូប្ព, នប្ពកត ី, នសៀ បូក, នសៀ ា៉ា ង, ប្ពេះប្បស

ប ាន្ ចុំនួ្ណ ៨  ុឺន្ ក់។ លុ្េះចប់ រែូវរា្សត ន វ្ ើដប្ស ក៏នល្ើក 

កងទ័ពន េះ ្ លងទនន្ល  នៅដខប្ត្ប្កគរ នែើ បី វាយផទប់ ទ័ព របស់ 

ប្ពេះចន្ទរាជា។ ប្ពេះចន្ទរាជា ែឹង ថា នៅពញាឱ្ទ័យ្ិរាជ 

នៅហាវ យប្សកុ អាសន្នទុកខ  ខាងសប្ត្វូ កុំពុង នរៀបចុំ ច លង 

កងទ័ព  កមាត់្ដប្ពទនន្លសាប  កនប្ត្ើយខាងនកើត្, ប្ទង់ 

ប្តាស់បញ្ជា ឱ្យ នៅពញាយសរាជា ជា កម យួ ដែល្ នៅដងរកោ 
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ដខប្ត្នពា្ិសាត្់ ឱ្យនល្ើកទ័ព ១  ុឺន្ ក់ កាន្់កាុំនភល ើង ុ្ំតូ្ច

នៅបងកប់ចាុំ នៅកុំពង់នែទនន្លសាប  នេើយ នបើន ើញ ទ័ពសប្ត្ូវ 

ប្ត្វូវាយាចក់ាុំនភល ើង ទុំង ុ្ំតូ្ច កុុំឱ្យវា ន ើងនគ្នកាន្ ជា

ោច់ខាត្។ ប្ពេះអងោ ប្តាស់បញ្ជា ផងដែរ នៅពញានយធាស

្រោ   នៅ  ុំនរេ៏ពល្ ២  ុឺន្ ក់ នៅមាត់្ដប្ពកទន្លសាប 

នប្ត្ើយខាងនកើត្ នេើយប្ទង់ផ្ទត ុំថា ‹‹នបើឮសូរកាុំនភល ើងសន្ោទ័ព

នេើយ ឱ្យនល្ើកទ័ពចូល្ចាុំងឱ្យាន្សនប្ ចចុេះ››។ ចុំ ដណក ប្ពេះ

អងោ វញិ ប្ទង់ ែឹក ុំ កងទ័ពនជើងទឹក មាន្ ទូកច ាុំង ២៥ 

នប្គឿងនៅបងកប់ចាុំសាទ ក់នៅដប្ពកមាត្់ទនន្លសាបចាុំទ័ពសប្ត្វូ។

ចាុំ ិន្យូរប៉ាុ ែ ន្ ក៏ប្សាប់ដត្ន ើញ កបួ ន្ទូកសប្ត្វូ អុុំចូល្ ក

កន ញង បរនិវណ ប្គងទុក, ប្ពេះនៅពញាយសរាជ ក៏ប្តាស់បញ្ជា  ឱ្យនរ

េ៏ពល្ ាញ់កាុំនភល ើង ុ្ំតូ្ច នៅនល្ើទូកសប្ត្វូ នែើ បី ខាឃ្ុំង កុុំ

ឱ្យ កជិត្ប្ជាុំងាន្។ កងទ័ព នៅពញាឧទ័យ្ិរាជ ខាង នសត

ចកន្ ជិេះទូកកុំ ដណន្ គ្នែ ន្ចុំណាប់នឹ្ងាញ់ត្វញិ ក៏ដបកកង

ទ័ព  ុំគ្នន អុុំរត្ន់គច ពី ដែន្ាញ់ របស់ទ័ពសប្ត្វូ តា ផល វូទឹក 

ដែល្ ប្ពេះចន្ទរាជា ប្ទង់ នបើកផល វូ ឱ្យរត្់។ រត្ន់ ើងនគ្នកាន្ ក៏

 ុំគ្នន នៅពួន្ កន ញងនប្ព នោយ ន្ឹងសាែ ន្ថា ាន្រចួខល នួ្ ដត្នៅ

ទីន េះ កងទ័ព នៅពញានយធាស្រោ   ដែល្បងកប់ខល នួ្ចាុំ ក៏

ទទួល្ាញ់ កាប់ចាក់ កងទ័ពសប្ត្វូ ឥត្ប្តាប្បណីន ើយ។ ប្ទុំពុុំ

ាន្ ក៏ ុំគ្នន រត្់ ល្ង នៅនប្ត្ើយខាងនកើត្វញិ។ ចុំ ដណក ន ទ័ព 

ខាងនសតចកន្ ន្ិង  យទ័ព ជា នៅន ឿង ១០  ក់ ប្ត្វូាន្ 

កងទ័ពទឹក របស់ ប្ពេះចន្ទរាជា ចាប់ខល នួ្ាន្។ ១១  ក់នទៀត្ 
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ប្ត្វូាន្ កងទ័ព នៅពញានយធាស្រោ   ចាប់ខល នួ្ាន្ដែរ 

នេើយ ោក់កត ីប្បចាុំការ ត្ប្មាុំ ប្ពេះចន្ទរាជា យងនៅែល្់។ នរេ៏

ពល្ ខាង នសត ចកន្ ចុំនួ្ន្ ៦  ុឺន្ ក់ ន្ិង នៅន ឿង នៅ

ាន្  យនស ទហាន្ ឯក នទ ប្តី្ ដែល្  ិន្សាល ប់កន ញង ស រ

ភូ ិ ក៏ ុំគ្នន  សន្ែត្់សញ្ជា  សូ ចូល្ខល នួ្ បុំនរ ើ ប្ពេះចន្ទរាជា វញិ។ 

ប្ទង់ អនុ្ញ្ជា ត្ឱ្យតា សុុំ។ ប្ទង់ ប្តាស់បញ្ជា  ឱ្យអនកទុំងន េះន វ្ ើ

សចាា ប្បណិធាន្ ភាល    ិន្ចាុំាច់មាន្ ប្ក ុប្ពេះបុនរាេិត្ ជា 

អនកវ ិ្ ីការ នោយ ថា តា ប្ពេះអងោ ៣ែងមាន ក់ ថា ិន្ កបត្់

ន្ឹងប្ពេះអងោ ផទ ញយនៅវញិ ន្ឹងប្ត្វូសាល ប់ នោយចាញ់នឹ្ងសបបង។ 

សុុំចុេះចូល្អស់នេើយ ប្ពេះចន្ទរាជា ប្តាស់បរោ ប់ឱ្យ នៅពញាឱ្ទ័

យរាជ នៅហាវ យប្សកុអាសន្នទុកខ  ដែល្នទើបន្ឹងចុេះចូល្  ុំកង

ទ័ព របស់ខល នួ្ នៅវាយប ទ យ ដខប្ត្ កុំពង់នសៀ , នជើងនប្ព ន្ិង 

សទ ឹងប្ត្ង់។ នោយ ខល នួ្ ធាល ប់ខាល ចងវីនែ នៅហាវ យចាស់ នៅន ឿង 

ទុំង៣ដខប្ត្ន េះ ែឹងថា នៅពញាឧទ័យ្ិរាជ ចុេះចូល្សប្ត្ូវ 

នេើយនល្ើកកងទ័ព  កវាយប ទ យខល នួ្ ក៏ ុំគ្នន  ចុេះទូករត្ន់ៅ 

ប្កងុប្ស ប់ពិជ័យ នប្ពន្គរ។ 

កាល្ែឹងែុំណឹង ថា នសត ច វងសរាជយពិត្ យងប្ត្ ប់ ពីប្សកុ

នសៀ  ចាុំងឈ្ន េះ នសត ចកន្ នេើយ ប្តួ្ត្ប្តា ប្ពេះន្គរ ជាងពាក់

កណាត ល្ ប្ពេះសងឃ រាជាគណៈ, ឋា ន្ុប្ក  ន្ិង ប្ពេះបុនរាេិត្

ប្ពឹទធ ចារយ, ប្ពេះរាជវងោន្ុវងស ដែល្ ុំគ្នន រត្់ខាា ត្់ភាល ត្់ នចញពីទី

ប្សកុភន ុំនពញ ន្ិង ប្កងុាសាន្ នប្ពាេះ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ន វ្ ើ ស
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្រោ   ចាញ់ នសត ចកន្ ក៏ ុំគ្នន នចញពីនប្ព ដែល្ពួន្ប្ជកន េះ 

 កជួប យកងទ័ព សុុំឱ្យ ុំខល នួ្ យកនៅថាវ យ ប្ពេះចន្ទរាជា 

ជា ខ្ញ ុំរាជាការ។ ប ទ ប់ ក ប្ក ុ វណណ ៈអភិជន្ ទុំងន េះឯង 

ាន្នសន ើសុុំឱ្យ ប្ពេះចន្ទរាជា នរៀបប្ពេះរាជពិ្ី ជា ស្រោ  មាភិ

នសក31 ថាវ យជា សុវត្ត ិ ងោល្ នែើ បី ឱ្យមាន្ រាជារ ី ខពស់ជាង 

នសត ចកន្ ជា រាជយភងោ។ ប្ត្ូវនឹ្ងប្ពេះេឬទ័យផង ប្ពេះអងោ ក៏

យល់្ប្ព តា សុំនណើរន េះនៅ។ នៅឆ្ន ុំ ១៥១៦ ប្ពេះចន្ទរាជា ប្ពេះ

អងោ ប្ទង់នប្គឿង មាហាខត្តិយ្ិឌិន្ ប្ទង់ ន វ្ ើប្ពេះរាជែុំនណើរ 

ចូល្កន ញង នរាងរាជពិ្ី មាន្ប្ពេះប្គូ ថាវ យ ហានសវ ត្ចា ័ប្ត្, នសត ច 

ឋិត្នៅ បូព៍ា ពី ុខនសវ ត្ចា ័ប្ត្ នទើប ប្ពេះរាជវងោន្ុវងស នស 

 ុខ ្ន្ត ី ប្កាបថាវ យប្ពេះរាជ ងោល្ ប្ពេះពិ្ពីរជ័យ ជា នសត ច

ប្គងរាជស បត្ត ិ នៅ ប្កងុក ព ញជា្ិបត្ី មាន្ប្ពេះ  រាជ ជា ‹‹

សន តច ប្ពេះបរ រាជា ចន្ទរាជា ប្គងប្កងុក ព ញជា្ិបត្›ី›។ ប្ពេះ

អងោ បត រូ នឈ្លែ េះ ដខប្ត្ អ រគិរបូិរ ឬ អប្ ិន្ទបូរ ដែល្ ប្ពេះអងោ 

កុំពុងគង់នៅ ឱ្យនៅថា ‹‹ដខប្ត្បរបូិណ៏››  វញិ។ 

នន្េះនឹ្ងនិ្យយ អុំពី នសត ចកន្។ លុ្េះែឹងថា ប្ពេះចន្ទរាជា ន វ្ ើ ស

្រោ  មាភិនសក ក៏មាន្ចិត្តនលត ប្កហាយ ក៏នចញសុំបុប្ត្ ប្ាប់

 
31 ប្ាាត ភិនសក ជា ពាកយសុំ្សក ឹត្ ដប្បថា ‹‹ដែល្មាន្អភិនសកប្ាកែ
នេើយ›› ាន្ន្័យថា អភិនសក ប្ពេះ ហាកសប្ត្ ដែល្ាន្ប្រក បអរនិ្ទ
រាជសប្ត្ូវ នេើយន ើងនសាយរាជយ។ អភិនសក ប្ពេះ ហាកសប្ត្ ដែល្ ពុុំទន្់
ាន្ន វ្ ើស្រោ    ិន្ន្ឹងនសាយរាជយនទ ចាប់ឱ្យនៅថា  ុ ទ ភិនសក ឬ 
រាជាភិនសក។ ឯ ស្រោ  មាភិនសក គឺ អភិនសក កន ញងនពល្កុំពុងន វ្ ើស
្រោ  ។ 
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នៅ នៅហាវ យប្សកុ នៅន ឿង  នៅាន្ ប្តួ្ត្ប្តា អាណាដខប្ត្

ន ើង (ដខប្ត្ន ើង គឺ ដខប្ត្ជាចុំណុេះ) ឱ្យនកណឌ កងទ័ព ាន្

ចុំនួ្ន្ ១ដសន្ ២ ឺុន្ ក់។ បរា ត្់បនប្ងៀន្ នរេ៏ពល្ ឱ្យនចេះ 

កាន្អ់ាវុ្សាទ ត្ ់តា កបួ ត្ពិជ័យស្រោ   ក៏បរោ ប់ឱ្យ នៅពញា 

ល្ុំពាុំង នៅពញាប្សាល្ ឱ្យ ុុំកងទ័ព ២ ឺុន្ ក់ ល្ង នៅតាុំង

ទ័ព នៅដខប្ត្ សនប្មាងទង, ឱ្យ សន តចនៅហាវ  នល ជា មា  ុុំ

ពល្ ៣ ឺុន្ ក់ នៅតាុំងទ័ព នៅប ទ យភន ុំនពញ។ ប្ពេះចន្ទរាជា 

ប្ទង់ែឹងថា សប្ត្វូ ន វ្ ើ ចរភាពទ័ព ប្ពេះអងោ ប្ាប់ ឧកញា៉ា ចប្កី 

ន្ិង វងោអគោរាជ ឱ្យ ុុំពល្ ២ ុឺន្ ក់ នល្ើក នៅពាុំង ុខ

សប្ត្ូវ, ចុំ ដណក ប្ពេះអងោ ប្ទង់  ុំនរេ៏ពល្ ៣ ឺុន្ ក់ នល្ើកនៅ

តាុំងនៅ ភូ ិជ័យសួគ៏ នៅដខប្ត្ល្ដងវក រង់ចាុំសាត ប់រាជាការស

្រោ  , នបើន ើញកុន្ ប្ទង់ន្ឹងនល្ើកនៅជួយជាឆ្ប់។ ខណៈន េះ 

កងទ័ព នស ទហាន្ នរេ៏ពល្ ទុំងសងខាង ចូល្ប្បយុទធគ្នន  

នោយមាវុ្ខល ី ជា សន្ធ ឹក គិកកង នកាល្េល្។ នពល្ន េះ កង

ែុំរ ើ ១៤០ កាល្ របស់ ប្ពេះចន្ទរាជា ែឹក ុំនោយ ឧកញា៉ា  ន្ រ ិ

ន្ធ យក នល្ើកនចញពីនប្ព វាងាន្ នៅពីនប្កាយ ទ័ពសប្ត្ូវ 

នេើយ ក៏បរចូល្ នៅរសួរាន់្ជាន្់ ជល់្ពប្របពីនប្កាយកងទ័ព 

 ុំឱ្យ សប្ត្វូប្ទុំពុុំាន្ ក៏ដបកទ័ព រត្់នៅ ប ទ យភន ុំនពញវញិ។ 

ន ើញែូនចនេះ, ន ទ័ព ខាងអនកឈ្ន េះ ក៏នល្ើករេូត្នៅវាយាន្

ប ទ យខាែ ុំងនៅ ដខប្ត្ ាទី, ប្ទ ុំង ចាប់ាន្ខល នួ្ នៅហាវ យ

ាទី, នៅន ឿងនប្ពកបាស, កណាត ល្សទ ឹង, គងពីសី, ភន ុំប្សួច, 

ប ទ យមាស, ពា , ដប្សរន ង, កញ្ញ ុំ  ុំ កប្កាបទូល្ថាវ យប្ពេះ
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ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ២២ សីហា ២០២០ 

ចន្ទរាជា។ ប្ពេះអងោ អនុ្នប្គ្នេះ នល្ើកដល្ងខល នួ្ អនកទុំងន េះ ន្ិង 

ចាត្់ឱ្យ ទទួល្ទន្ ទឹក ប្ពេះពិភ័ទទសចាា  នេើយ ឱ្យនៅ រកោប្សកុ

ដខប្ត្ែូចដែល្វញិ។ 

ល្ុេះរចួបុណយ អកអុំបុក ប្ពេះចន្ទរាជា ប្តាស់បរោ ប់ឱ្យ ឧកញា៉ា  

ដកវ, នក ន្ិង គ្នុំ នល្ើកទ័ព នៅវាយ ប ទ យភន ុំនពញ។  យទ័ព 

ដផន្ែីខាងនកើត្ នល, ល្ុំពាុំង, ប្សាល្, នៅហាវ យប្សកុសុំនរាង

ទង ន្ិង ភន ុំនពញ នចញទទួល្ចាុំង ជួន្ឈ្ន េះ ជួន្ចាញ់  តងមាន ក់ 

ជា នប្ចើន្ែង រេូត្ ែល់្ រែូវ រា្សត ន វ្ ើដប្ស ក៏ឈ្ប់ចាុំងគ្នន សិន្។ 

ល្ុេះផុត្នវលា រា្សត ន វ្ ើដប្ស, ប្ពេះចន្ទរាជា ចាប់នផតើ  វាយលុ្ក ជាងែី 

ដផន្ែីខាងនកើត្។ នល្ើកនន្េះ ប្ពេះចន្ទរាជា នប្បើល្បិច ន វ្ ើជាចាញ់ 

នោយនរៀបចុំ បងកប់ទ័ព ទុំងនជើងទឹក ន្ិង នគ្នក ចាុំវាយសប្ត្ូវ 

ដែល្នែញតា វាយទ័ពែកងយ។ នៅហាវ  នល ន កងទ័ព្ុំ 

របស់ នសត ចកន្ ន ើញ នរេ៏ពល្សប្ត្វូ រត្់នចញពីស រភូ ិ ក៏នឹ្ង

កន ញងចិត្តថា នសត ច ចន្ទរាជា អស់បុណយនេើយ ក៏នល្ើកកងទ័ព្ុំ 

នែញតា សប្ត្វូ ទុកឱ្យ  យទ័ព ល្ុំពាុំង ន្ិង ប្សាល្ ការពារ

ប ទ យភន ុំនពញ ជា ួយនរេ៏ពល្  ួយកងតូ្ចប៉ាុនណាណ េះ។ នល 

មាន្ ជុំនន្ឿងប់ថា នល្ើកនន្េះនឹ្ងទទួល្ជ័យជុំន្េះ ជា សាថ ពរ នល្ើ 

កងទ័ព នប្ត្ើយខាងល្ិច។ ដត្ ការប្សន ន េះ វា មាន្រយៈនពល្ 

ែ៏ខល ី នប្ពាេះ កងពល្ប្បនែញ របស់ខល នួ្ ជួបការវាយ ែ្ក់ នន្សប្ត្ូវ 

ប្គប់ផល វូ រត្់ ជាន្ុយ ឱ្យនែញតា ។ សូ បី ទព័ទូក របស់ នៅហាវ

នល ក៏ជួបការវាយប្បហារ នៅដប្ពកតាដទន្ ពីសុំណាក់ទ័ព ែ្ក់
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សប្ត្ូវ ពីនប្កាយផង ពី ុខផង, នរេ៏ពល្ប្ទុំពុុំាន្ ខលេះក៏នលាត្

ទឹក ដេល្រត់្ ខល េះក៏ប្ត្វូសាល ប់ន្ឹងអាវុ្, ខល េះក៏ល្ងទ់ឹកសាល ប់

នោយ ិន្នចេះដេល្ទឹក, ចុំ ដណក នៅហាវ  នល ខល នួ្ឯងវញិ 

នលាត្ទឹកទនន្ល  ដេល្រត់្ ប្តាដត្រចួ  កែល្់ប្កងុាសាន្។ 

ែូនចនេះ វាស  នន្ ប ទ យភន ុំនពញ វាន្ឹងជួប បរាជ័យ នប្ពាេះ  យ

ទ័ព ល្ុំពាុំង ន្ិង ប្សាល្ ពុុំអាច ប្ទុំន្ឹង ការវាយប្បហារសប្ត្ូវ 

យ៉ា ងសាហាវ ក៏ ុំគ្នន  រត្់នចាល្ប ទ យ ដត្ប្ត្វូ ន ទ័ពេល ងួ ខាង

ល្ិច សមាល ប់ាន្ទុំងពីរ កន់ េះនៅ។ ប្ពេះចន្ទរាជា ឈ្ន េះស

្រោ  កន ញងប្គ្ននន្េះ យកាន្ ដខប្ត្ ភន ុំនពញ, សុំនរាងទង, ាទី, 

ប្ទ ុំ, កុំពត្, កុំពង់នសា ។ ដត្ នៅ ដខប្ត្ ាសាក់, ប្ពេះប្ត្ពាុំង, 

ប្ក ួន្ស, ឱ្ន ៉ា  នៅនប្កា  ន ទ័ព នសត ចកន្ គឺ នៅពញា

ពិសណ ញ នលាក នលាក ាន្តាុំងប ទ យ  រងឹមាុំនៅន ើយ។ 

នៅឆ្ន ុំ ១៥១៩, នសត ចកន្ នប្បើល្បិចចាស់ គឺ ឱ្យទហាន្ ១០១ 

 ក ់ឱ្យដកលងរត្់ចូល្ នៅខាង នសត ច ចន្ទរាជា។ នបើាន្សនប្ ច

ែូចនប្គ្នងទុក ឱ្យ ុំគ្នន ល្ុកសមាល ប់ នសត ចសប្ត្ូវន េះនៅ។ ប្ពេះ

ចន្ទរាជា យល់្ប្ព ទទួល្ នរេ៏ពល្ ទុំងន េះ នប្ពាេះ ប្ពេះអងោ 

ធាល ប់ប្បកាស ថា ប្ទង់ នល្ើកដល្ងនទស អស់ខ្ញ ុំរាជាការ របស់ នសត

ចកន្ ដែល្ រត់្ចូល្  ក បុំនរ ើ ប្ទង់វញិ។ នងៃ ួយ ប្ពេះចន្ទរាជា 

ប្ទង់ចុេះប្សង់ កន ញងទឹកសទ ឹង នៅដខប្ត្បរបូិណ៏ ប្ព ទុំងនស 

ទហាន្សន ិទធប្ពេះអងោជានប្ចើន្។ ប្គប់គ្នន  ផ្ទល ស់សុំពត្់ ចុេះងូត្ទឹក, 

នវៀរដល្ងដត្ ទហាន្ ១០១  ក់ ដែល្  កចុេះចូល្នឹ្ងប្ពេះអងោ 
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ចុេះងូត្ទឹកទុំងសុំពត្់ នប្ពាេះ អាចលាក់អាវុ្ាន្។ ប្ពេះចន្ទ

រាជា ទត្ន ើញែូនចនេះ ក៏បរោ ប់ឱ្យ ន្រទុំងន េះផ្ទល ស់សុំពត្់ឱ្យ

អស់ប្គប់គ្នន ។ ពួកទុំងន េះ យល្់ថា  ុខជាពុុំរចួខល នួ្នទ ក៏ងលស់

ទឹក ុខប្គប់ៗគ្នន ។ ប្ពេះចន្ទរាជា ប្ទង់រតិ្ដត្សងស័យ ក៏សទ ញ េះន ើង

ពីកន ញងសទ ឹង នៅប្បថាប់នប្កា  លប់នឈ្ើ ួយ។ ប្ទង់ចាប់ប្ពេះដសង

ោវទុំងនប្សា , រំនពចន េះ ពួកកបត្់ ក៏សទ ញ េះន ើងពីសទ ឹង េូត្

កាុំបិត្ពីនលល   ុំគ្នន រត្់សុំនៅ នៅរកប្ពេះចន្ទរាជា នែើ បី ប្បហារ

ប្ពេះអងោ ដត្ ប្ទង់ សទ ញ េះនៅត្ កាប់ប្ត្វូ ន  ពួកកបត្់ន េះ។ រ ើឯ ខ្ញ ុំ

រាជាការ ដែល្តា ដេ ក៏នផអើល្នឆ្នឡាន ើង, ខល េះចូល្ប្បយុទធ 

នោយនែទនទ, ខល េះនទៀត្ សទ ញ េះនៅែកបនរោ ល្របង ចូល្ត្ន្ឹង

ពួកកបត់្។ ពួកកបត្់ សាល ប់ខល េះ ន្ឹងប្ត្ូវចាប់ ៣៥  ក់ ខល េះនទៀត្

រត្់រចួ។ ប្ពេះចន្ទរាជា ប្ទង់ប្តាស់ឱ្យកាត់្កាល្ ពួកកបត្់ នេើយ 

នោត្ ជាបប្មា ។ 

នសត ចកន្ យល់្ថា នបើទុកឱ្យ ប្ពេះចន្ទរាជា ប្ទង់គង់នៅសុខ

នកស កោន្ត  ចាស់ ជា ប្ទង់ មាន្ នពល្នវលា ប្គប់ប្គប់ន្ឹង

ពប្ងឹង ដផន្ែីនប្ត្ើយខាងលិ្ច ឱ្យរតឹ្ដត្មាុំ ួន្នទៀត្ ជាពុុំខាន្ 

នេើយ  យកងទ័ព របស់ខល នួ្ នចេះដត្ចាញ់ឧាយកល្ នសត ច

នន្េះនទៀត្។ ែូនចនេះ នសត ចកន្ ក៏នកណឌ កងទ័ពាន្ ៨ ឺុន្ ក់  

នល្ើក កចាុំងន្ឹងប្ពេះចន្ទរាជា។ នល្ើកនន្េះ នសត ចកន្ ែឹក ុំ

ទ័ព នោយខល នួ្ឯង ទុកឱ្យ នៅហាវ  នល នៅការពារ ប្កងុប្ស ប់

ពិជ័យនប្ពន្គរ ែបិត្ មា នៅមាន្របួសចិត្ត នោយសារ ចាុំង
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ចាញ់សប្ត្ូវ។ កងទ័ពនជើងទឹក មាន្ទូកច ាុំង ៣០០ ទូក  ក

តាុំង ជល្ ូល្ោា ន្ទ័ព នៅកុំពង់ដប្ពកនពា្ិ, ចុំ ដណក ទ័ពេល ងួ

ខាងនកើត្  កនាេះទ័ព នៅភូ ិ ម ញង កន ញងដខប្ត្ត្បូ ង ម ញ ុំ។ ប ទ ប់

 ក នសត ចកន្ បញ្ជា ឱ្យ  យកងទ័ព ុខ ល្ងទនន្ល  នៅនចា 

នរា  វាយប ទ យកុំពង់នសៀ ។ ែឹងថា នសត ចកន្ នបើក យុទធ 

ការ វាយលុ្កែូនចនេះ, ប្ពេះចន្ទរាជា ប្បញាប់ ច លង នរេ៏ពល្ ៥ ឺុន្

 ក ់ ោក់នៅនប្ត្ើយខាងនកើត្ ចុងដខប្ត្អាសន្ទ ញក។ ប ទ ប់

 ក ប្ពេះអងោ នល្ើកទ័ពេល ងួ នៅនាេះទ័ពនៅភូ ិដប្ពករកានកាង 

ន្ិង ឱ្យកងទ័ព ចុំនួ្ន្ នរេ៏ពល្ ១ ុឺន្ ក់ មាន្ ឧកញា៉ា

យ រាជ ជា ន ្ុំ  នល្ើកនៅព័ទធ ពីនប្ពចុំការនល្ើចុេះ ក។ ចុំ ដណក 

សន តចនៅពញានយធារនិ្ទ   ុុំពល្ ១ ុឺន្ ក់ នល្ើកតា ផល វូ

នប្កា  គឺតា  មាត្់នប្ពខាងល្ិច កុំណត់្ឱ្យនៅជួបជុុំ នៅ

ប ទ យកុំពងន់សៀ ។ ដត្ កបួ ន្កងទ័ព ន វ្ ើែុំនណើរ យឺត្យូរនពក 

នប្ពាេះ តា ផល វូន េះមាន្ទឹកលិ្ចនប្ចើន្ណាស់។ ខន្ែុំនណើរនន្េះ 

 ុំឱ្យកងទ័ព នសត ចកន្ វាយ ប ទ យកុំពង់នសៀ ដបក។ ប្ពេះ

ចន្ទរាជា ទទួល្យកបរាជ័យនន្េះ ទុកជាកុំេុស របស់ប្ពេះអងោ ដត្

មាន ក់ឯង។ ប ទ ប់ ក ប្ពេះចន្ទរាជា ប្ទង់ ប្តាស់បញ្ជា  ឱ្យ  យ

ទ័ព នល្ើកទ័ព នៅវាយ ប ទ យកុំពង់នសៀ  យកពីសប្ត្ូវ ក វ ិ

ញ។ ន ើញទ័ព នសត ចនប្ត្ើយខាងល្ិច នល្ើក កជិត្ដខសការពារ

ប ទ យ,  យទ័ព ខាងនសតចកន្ក៏នល្ើកនចញ កទទួល្ចាុំង។

ឧកញា៉ា វងោអគោរាជ ន ទ័ព ខាងល្ិច ត្តាុំងនឹ្ងសប្ត្វូ ដត្ន វ្ ើ 

ែកងយ បន្ត ិច តងៗ ដែល្ ុំឱ្យគូសប្ត្វូ រុល្នៅ ុខ តា ខាែ ុំង
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នោយ ិន្ែឹងខល នួ្ រេូត្ កែល់្ ភូ ិនសៀ នាយ។ នៅទីន េះ 

ប្សាប់ដត្មាន្ នរេ៏ពល្ ខាងល្ិច រត្់នចញពីនប្ព វាយពីខាង

នប្កាយទ័ព របស់ខល នួ្  ុំឱ្យត្ស៊ោូ ពុុំាន្ ក៏ែកទ័ពរត់្ កែល្់

នប្ព ួយ ដត្ នៅទីន េះដែរ ក៏ជួបប្បទេះន្ឹង ទ័ពេល ងួ នពញ

ប្ត្កូល្ នល្ើក កវាយបដន្ថ នទៀត្។ នរេ៏ពល្ ខាងនសតចកន្ 

ប្កន កន ើញ ប្ពេះចន្ទរាជា គង់នល្ើេត្ថ ី (ែុំរ ើ) ហាក់បីែូច ជា 

មាន្ រាជារ ី ដែល្ធាល ប់ាន្ឮនគនិ្យយ ក៏រត្់ចូល្នៅ

ថាវ យបងោ ុំសុុំប្ពេះរាជទន្ អភ័យនទស។ ប្ពេះអងោក៏នល្ើកនទសឱ្យ

ទុំងអស,់ រ ើឯ  យទ័ព ២ ក់ ខាងសប្ត្ូវ  ុំគ្នន រត្់ចូល្នប្ព អា

កខល នួ្ឯងសាល ប់នៅ។ ប ទ ប់ ក កងទ័ព នសត ចខាងល្ិច ក៏

នល្ើកនៅ នចា វាយ ប ទ យកុំពង់នសៀ ។  យទ័ព ការពារ

ប ទ យ ប្ទុំត្តាុំង ពុុំាន្ ក៏ ុំនរេ៏ព រត្់នចញពីប ទ យ ចុេះ

ទូក ដត្នោយសារ ចុំនួ្ន្ អនកជិេះនប្ចើន្នពក  ុំឱ្យទូកភល កូ ជា

នប្ចើន្, ខល េះ ិន្នចេះដេល្ទឹក ក៏ល្ង់ទឹកសាល ប់, សាល ប់ទ ុំង 

នៅពញា ហានស   យទ័ព្ុំ ខាងនកើត្។ នសត ចកន្ ែឹងថា 

ប ទ យកុំពង់នសៀ  ប្ត្វូាន្សប្ត្វូ វាយយកវញិាន្ ក៏បញជ នូ្ 

កងទ័ពនជើងទឹក នៅជួយ នជើងនគ្នក វាយយកប ទ យ វញិ។ ែឹង

ែូនចនេះ ប្ពេះចន្ទរាជា ប្តាស់បរោ ប់ឱ្យ ទ័ពនជើងទឹក ដែល្ នាេះទ័ព

នៅ រកានកាង នល្ើក ជាប្បញាប់ នៅជួយទ័ពប្ពេះអងោដែរ។ ដចវ

ទូក  កែល់្កុំពង់ចា  ន ើញ ទូកច ាុំង ប្បមាណ ១៥០ ទូក

របស់ទ័ពខាងនកើត្ ចត្ តា ប្ចាុំង នេើយ ទូក ន្ិ ួយៗ មាន្ 

នស  ៥ ឬ ៦  ក់ នៅរកោ, ឧកញា៉ា វបុិល្រាជា  យនស ទ័ព 
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ក៏ប្បញាប់ឱ្យនរេ៏ពល្ នចា  ាញ់ ចាក់កាប់ សប្ត្ូវទុំងន េះ 

ឥត្សុំនចនែន ើយ ចាប់យក ទូកច ាុំងខាែ ុំង ាន្ទុំងអស់។ 

 យទ័ព ន្ិង  យពល្ នជើងទឹក របស់ នសត ចកន្ ែឹង ែុំណឹង 

អកុសល្នន្េះ ក៏សល ញត្ចិត្តអស់គុំន្ិត្ ដែល្  ុំឱ្យ នរេ៏ពល្ ន ើល្

ន ើញ ការភិត្ភ័យ របស់ ន ខល នួ្ ក៏ ុំគ្នន រត្់ខាា ត្់ខាា យ ដបក

ទ័ពនៅ។ នសត ចកន្ នទេះបីជួបនឹ្ងបរាជ័យ ក៏នៅដត្ចនចស 

បញជ នូ្ទ័ព នៅវាយយក ប ទ យកុំពង់នសៀ នទៀត្។ ទ័ពទុំង

សងខាង ចាុំគ្នន  ជា នប្ចើន្នប្ក នប្ចើន្ប្គ្ន  តងចាញ់  តងឈ្ន េះ ពុុំ

ាន្សនប្ ចជ័យជុំន្េះ នៅខាងណាៗន ើយ។ លុ្េះែល់្ រែូវ រា្សត

ន វ្ ើដប្ស នសត ចកន្ ក៏ផ្ទអ ក ការវាយប្បហារ។ យល្់ន ើញថា ស្រោ   

 ុំដត្ទុកខ  ែល់្ អាណាប្បជារា្សត  នសត ចកន្ មាន្គុំនិ្ត្ នសន ើ ដចក

ដផន្ែី ជា ពីរនសែ ើគ្នន  នេើយ នប្បើ ទូត្ ឱ្យ ុំសារ ថាវ យ ប្ពេះចន្ទរាជា 

ជូន្ ជា ែុំណឹង។ ដត្ នសត ច នពញប្ត្កូល្ បែិនស្ សុំនណើរនន្េះ 

នោយ ប្តាស់ថា : ‹‹ប្កងុក ព ញជា រាជធាន្ី ជា ប្ពេះរាជស បត្ត ិ អុំពី 

បរ រាជអយយនកាអយយិកានយើង នរៀង ក។ ឯ ប្ពេះនសត ចកន្ អ

មាា សឯ់ងន េះ នប្បៀបែូចជានចារ  កលួ្ចដផន្ែីនយើង នេើយ 

 កសូ ដចកស បត្ត ិមាា ស់ប្ទពយនន្េះ នត្ើឯងន ើញថា គ បីនេើយ

ឬ ? ប៉ាុដន្តឥ ូវនន្េះ នបើមាា ស់ឯង ចង់ឈ្ប់ស្រោ   ក៏ឈ្ប់តា 

ចិត្តចុេះ។ ដត្ថា មាា ស់ឯង ងយនៅជា ុន្ចុេះ សូ អញងយនៅ

ជានប្កាយ››។ លុ្េះទូត្  ុំែុំណឹងអវជិាមាន្  កប្ាប់នសត ចកន្, 

កន្ ក៏ន្ិយយថា : ‹‹នៅពញាចន្ទរាជា ដែល្ កលួ្ចវាយប្សកុ

ខាងល្ចិនន្េះ នត្ើអាចទុកជា នចារ ដែរឬ ពុុំដ ន្ជានចារនទ ?››។ 
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ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ២២ សីហា ២០២០ 

ែូនចាន េះ នសត ចកន្ ក៏ែកទ័ពងយ នេើយ វលិ្ប្ត្ ប់ នៅប្កងុ

ពិជ័យន្គរវញិ, រ ើឯ ប្ពេះចន្ទរាជា ែកទ័ពងយ, ប្ទង់ យង ប្ត្

 ប់រេូត្នៅ ដខប្ត្ នពា្ិសាត្់ នេើយ ប្ទង់ គង់នៅទីន េះ ជា 

ប ទ យទ័ពលួ្ង។ 

កិចាប្ព នប្ពៀង ជាត្ណា ី32 នន្ សន្ត ិភាព33 រវាង ប្ពេះចន្ទរាជា ន្ឹង 

នសត ចកន្ មាន្ កែល់្ឆ្ន ុំ ១៥២១។ តាុំង ពី នផតើ  ស្រោ   នៅ

ឆ្ន ុំ ១៥១៥, នសត ចទុំងសងខាង ដត្ង ដសវ ងរក ល្បិច ប្គប់ដបប

យ៉ា ង នែើ បី យកឈ្ន េះ គូសប្ត្ូវ។ ឧកញា៉ា ចប្កី ដកវ ខាង ប្ពេះចន្ទ

រាជា ន្ឹងគិត្ថា នៅនពល្ សន្ត ិភាពនន្េះ នសត ចកន្ ចាស់ជា

ប្បដេសខល នួ្ ែូនចនេះ គួរ នប្បើ នស មាន្ងវីនែ ខាងាញ់កាុំនភល ើង 

នៅ លួ្ចាញ់សមាល ប់ រាជយភងោ នន្េះ ប្បដេល្ ជា ាន្សុំនរច ែូច

កត ីប្ាថាន ។ គិចរចួ ក៏នប្បើ នស  ៤ ក់ នៅប្កងុពិជ័យ គ។ ដត្

គុំនរាងន វ្ ើឃ្ត្  ិន្ាន្សនប្ ច ែូចាន្នរៀបចុំន េះន ើយ។ 

ប្ពេះចន្ទរាជា នសត ច ែឹងគុំនរាងន េះ ប្ទង់ មាន្ កុំេឹងន្ឹង 

ឧកញា៉ា ចប្កី ដកវ នប្ពាេះ គុំន្ិត្នន្េះ វា ខុសចាប់ ខុសទុំនន្ៀ ទព័

ប្កស័ប្ត្ គឺ ន វ្ ើែូច អាកន្ ជា  នុ្សសនប្ព នប្បើ  ន្ុសស  កឱ្យ ន វ្ ើ

ឃ្ត្អញ។ ដត្ ប្ពេះអងោ អភ័យនទសឱ្យ ចប្កី ដកវ ដត្ ប្ពេះអងោ 

 
32 ត្ណា ី :នោយកាត្់យល្់, ដែល្នសៃ ៀ ។  
33 កិចាប្ព នប្ពៀង នន្ សន្ត ិភាព ន េះ ដផន្ែី ខាងល្ិច ន្ឹង ខាងនកើត្ 
មាន្ ទុំ ក់ទុំន្ង ពាណិជាក ែ ប្គប់ទុំន្ិញ នល្ើកដល្ង ដត្ អាវុ្។ 
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ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ២២ សីហា ២០២០ 

ប្តាស់ប្បនៅថា  វស័ិយសឹកប្កស័ប្ត្ នបើថានឹ្ងគិត្ ជា ឧាយ

កល្ ដបបណាៗន េះ ល្ុេះប្តា ដត្កុំពុងប្បទល្់ទ័ពគ្នន ។ 

នសត ចកន្ ទទួល្ាន្ព័ត្៏មាន្ថា ប្ពេះចន្ទរាជា ទិញ កាុំនភល ើង 

តូ្ច ុ្ំ សុំរាប់ទុកចាុំង ក៏នប្បើឈ្្ញួអាវុ្ នៅទិញកាុំនភល ើង ុ្ំ 

១៥០ នែើ  និ្ង កាុំនភល ើងតូ្ច ៣០០ នែើ  នៅ ប្បនទសមា៉ា ឡាយូ។ 

សុំនៅ ពីរ ផទ ញក អាវុ្ ន េះ ែឹក កប្សកុដខែ រ ប្ត្វូខយល់្ផ្ទត់្ 

សុំនៅ ួយ នៅជាប់នៅពា  (ប្បដេល្ជាពា មាត្់ប្ជកូ) សុំនៅ

 ួយនទៀត្ នៅជាប់នៅប្សកុកុំពត្។ ន េះ យកងទ័ព ខាង

ល្ិច ចាប់ាន្សុំនៅទុំងពីរ ន ើញមាន្ អាវុ្ ទុំងន េះ ក៏

ប្ប ូល្ោក់រនទេះ ឱ្យន  ុុំ  ុំនៅថាវ យ ប្ពេះចន្ទរាជា នៅប្សកុបរ ិ

បូណ៏។ ប្ពេះនសត ចខាងល្ិច ទទួល្យក អាវុ្សឹក របស់សប្ត្ូវ

នោយ ប្ពេះអុំណរនប្ក។ 

ន្ិយយអុំពី នសត ចកន្  តង, ន្រនន្េះ ក៏សនប្ ចចិត្ត ផ្ទត ច់កិចា

សន្ោ នន្ សន្ត ិភាព នេើយ នកណឌ ទ័ព ជាងែី មាន្ ចុំនួ្ន្ នរេ៏ពល្ 

១ ដសន្ ៤  ុឺន្  ក់ នល្ើកនៅចាុំងនឹ្ង គូសប្ត្ូវ នៅដខប្ត្បរ ិ

បូណ៏។ ប្ពេះចន្ទរាជា ល្ុេះប្ទង់ ប្ជាបប្គប់ប្បការនេើយ ក៏ចាប ់

នរៀបចុំយុទធសា្សត  ទទួល្ចាុំងនឹ្ងសប្ត្ូវ។ ប្ពេះអងោ ឱ្យ ុំទ័ពែុំរ ើ 

៣ ពាន់្កាល្ នៅបងកប់កន ញងនប្ព តា ផល វូ ដែល្ ទ័ពសប្ត្វូ ន្ឹង

នែើរ ក ន្ិង ទ័ពនសេះ ៥ រយកាល្ ជា កងជន្ល  ន្ិង ទ័ព ុខ 

ន វ្ង សាត ុំ នប្កាយ នរៀបចុំ ជា ប្កឡាសឹក ប្ព ទុំង កងទ័ពនជើង

ទឹក មាន្ ទូកច ាុំង ៤ រយ ទូក ដេរប្ពេះអងោ ជា ទ័ពេល ងួ ។ ប្ពេះ
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ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ២២ សីហា ២០២០ 

អងោ ប្ទង់នប្គឿង កកុ្ភ័ណឌ  សប្មាប់រាជយុទធ ន ើងគង់ ប្ពេះទី ុំ 

ពិជ័យរាជកញា រ នល្ើកអស់ន្ិករ នចញនៅ ស រភូ ។ិ កងទ័ព

 ុខ នសត ច ខាងល្ិច នល្ើកនៅែល្់ សទ ឹងប្កាុំងពនន្ល  ក៏ជួបប្បទេះ

ន្ឹងសប្ត្វូ នេើយ ក៏ចូល្តាុំងចាុំងនៅទីន េះយូរបន្ត ិច  យ

ទ័ព ក៏ ុំពល្រត្់ងយនប្កាយ  កែល់្ខាងល្ិច ភូ ិឈូ្កស 

ដខប្ត្ល្ដងវក, ខណៈន េះ មាន្ ពល្នសេះ ៤០  ក់ នចញ ក

កាល្់34ពល្ខល នួ្ ឱ្យនរៀបចុំជាជួរទ័ព នែើ បី ចូល្ប្បយុទធ ត្តាុំង

ន្ឹងសប្ត្វូ ជាងែី តងនទៀត្ ដត្ នប្កាយបន្ត ិច ក ក៏បដណត ត្ទូក

ងយ នចញពី នសនវៀន្ប្បយុទធ ដែល្ ុំឱ្យ  យកងទ័ពសប្ត្វូ 

នឹ្កភនកថា កងទ័ព ខាងល្ិច កុំពុង ែកខល នួ្រត្់ ក៏បរពល្

សប្ កុល្ុក តា ែងសទ ឹងនប្ជ កុុំឱ្យសប្ត្ូវរត្់រចួ។ ដត្ ជួបប្បទេះ

ន្ឹងកងពល្ខាែ ុំង ួយកង នចញ កវាយប្បហារ  ួយប្សបក់ ក៏

ែកងយនទៀត្។ ន ើញែូនចនេះ  យកងទ័ព ខាង នសត ចកន្ ក៏

មាន្ចិត្តនជារន ើង  ិត្ដត្នែញតា នៅ ប្តាដត្ជួបន្ឹងកង

ទ័ព្ុំ របស់ប្ពេះចន្ទរាជា មាន្ ឧកញា៉ា ប្កឡានហា  ជា  យក

កងទ័ព ដែល្  កបងកប់ទ័ព ចាុំនៅ វាល្ប្សាបអរក  ន េះ។ 

នល្ើកនន្េះ កងទ័ព នសត ចខាងលិ្ច នចញ ក ទុំងសងខាងផល វូ 

ទទួល្ចាុំងយ៉ា ងមាុំ ួន្ មាន្ ទុំង ទ័ពែុំរ ើ ៣ រយ កាល្ នល្ើក

 កជល់្ជាន្់ នរេ៏ពល្ ខាង នសត ចកន្។ នៅចុំនពាេះ ុខ ន្រនន្េះ 

ប្ពេះទី ុំងពិជ័យរាជកុញា រ របស់ ប្ពេះចន្ទរាជា ដែល្នចេះកាន្់ នូ្វ

 
34 កាល្់ : កិ. ខារខាុំង ិន្ឱ្យប្ច ូកប្ច ុំគ្នន ។ 
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ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ២២ សីហា ២០២០ 

អាវុ្ ប្គដវងចាក់ សមាល ប់ពួកពល្នសតចកន្ បណាត ឱ្យសាល ប់ជា

នប្ចើន្។ នសត ចកន្ ប្ទុំពុុំាន្ ក៏ដបកទ័ព រត្់ កាត្់នប្ព  កែល្់ 

ដប្ពករលានបអ ៀរខាងសាត ុំ។ នៅទីន េះ នសត ចកន្ ជួបប្បទេះន្ឹង 

កងពល្សប្ត្វូ តងនទៀត្ នេើយកងន េះ ចូល្វាយប្បហារឥត្ប្តា

ប្បណី នែញទ័ពនសត ចកន្ ខាា ត្់ខាា យនៅនទៀត្។ នៅសល់្ដត្កង

អងោរកស ១០០  ក់ វាយរំនោេះ នសត ចកន្ ជា អមាា ស់ខល នួ្ នចញពី

ការេ៊ោុ ព័ទធសប្ត្ូវាន្។ ដត្ ុំរត្់ កែល្់ ភូ ិតានជស ដខប្ត្

ល្ដងវក ប្ត្វូចាុំាច់ ល្ងទនន្ល  ដត្មាន្ដត្ ២០ ក់ប៉ាុនណាណ េះ នចេះ

ដេល្ទឹក, ែូនចនេះ អនកទុំងន េះ ដេល្នតាងនសេះ នសត ចកន្ នៅ

នកាេះតូ្ច រចួ ល្ងនៅនៅសទ ឹងសង ួត្នជើងនប្ព ជានប្ត្ើយខាងនកើត្ 

សុំនៅនៅត្ុំបន់្ែូន្ន ៉ា  នេើយ ុំគ្នន ន ើងប្ចាុំងនៅ ដត្ នសេះនសត

ចកន្ េត់្នន្ឿយកមាល ុំងនពក ក៏លិ្ចទឹកសាល ប់នៅ។ ាត់្ែុំណឹង

ពីកម យួ៣នងៃ ក៏មាន្ការារ ានប្ក នៅហាវ  នល ក៏ ុំ ពល្ ១ ពាន្់

 ក់ ន្ិង ខាែ ន្់ ន្  ួូយកង នៅ ែូន្ន ៉ា  ក៏ជួបកម យួ ែូចាន្

គិត្ទុក កុំពុងរត្់ន ើងប្ចាុំង ដត្ មាន្ទូកសប្ត្វូ ដចវយ៉ា ង

នល្ឿន្  ករកកម យួ នេើយ ក៏បញ្ជា ឱ្យខាែ ន្់ ន្  ូ ាញ់ ន្  ូ ន្ិង 

កាុំនភល ើង នៅនល្ើទូកសប្ត្ូវ កុុំឱ្យ នរេ៍ពល្ន េះ ន ើងតា ាន្។ 

នសត ចកន្ រត្់រចួខល នួ្ សប្មាក ួយយប់នៅទីន េះ។ ប្ពឹកន ើង 

នៅហាវ  នល អនញា ើញ កម យួ វលិ្ប្ត្ ប់ ក ប្កងុប្ស ប់ពិជ័យ

នប្ពន្គរ  វញិ។ ែុំរ ើ ដែល្ ជា ជុំនិ្េះ របស់ នសត ចកន្ ឈ្ឺប្សតុ្សាល ប់ 

នៅនពល្ដែល្កុំពុងន វ្ ើែុំនណើរ។  
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បរាជ័យនល្ើកនន្េះ ជា អុំនពើ របស់ខល នួ្ផ្ទទ ល្់ នប្ពាេះ នសត ចកន្ ខល នួ្

ឯង ជា អនកែឹក ុំកងទ័ព នេើយ ភាល ត្គ់ុំនិ្ត្  ុំឱ្យចាញ់ 

ឧាយកល្សប្ត្ូវ ែូច ន ទ័ពខល នួ្ ែនទនទៀត្ដែរ។ ែូនចនេះ កន្ 

ក៏ចាប់មាន្ ការសងស័យន្ឹងបុណយារ ី របស់ខល នួ្ ក៏លួ្ច យុំ 

នសាក ជារុាុំនរ៉ៃ នប្កនពកណាស់។ ន ើញកម យួ មាន្ទឹក ុខប្សនពាន្ 

នៅហាវ  នល ន្យិយថា : នយើង យក ប្សកុប្សីសឈ្រ ជា  ូល្ោា ន្

សឹក ុខ សុំរាប់ ត្តាុំងនឹ្ងសប្ត្ូវ ែូនចនេះ នយើង នៅនរៀបចុំ កង

ទ័ព ជាងែីនៅទីន េះ  ុន្នឹ្ង វលិ្ប្ត្ ប់នៅ រាជធាន្ី  វញិ។ 

ប ទ ប់ ក នៅហាវ  នល ក៏វលិ្ប្ត្ ប់ នៅ ការពារប ទ យ ប្កងុ

ប្ស ប់ពិជ័យនប្ពន្គរ  វញិ ន្ិង នកណឌ ទ័ព បដន្ថ ,  រ ើ នសត ចកន្ 

 វញិ នៅរង់ចាុំ នៅ ប ទ យ ប្សកុាសាន្។ 

នៅឆ្ន ុំ ១៥២៤ ប្ពេះចន្ទរាជា ប ទ ប់ ពីទទួល្ាន្ ជ័យជុំន្េះ

ចាស់លាស ់នល្ើ កងទ័ព ខាងនកើត្, ប្ពេះអងោ ក៏នរៀបចុំយុទធសា្សត  

ផ្ទត ច ់គ  គ ន្៍ រវាង ប្កងុប្ស ប់ពិជ័យនប្ពន្គរ នឹ្ង ប្សកុ

ប្សីសឈ្រ នោយ ោក់ ទ័ព នៅ មាត្់ ម ញង ន្ិង ភន ុំពាន្ជាុំង ន្ិង 

បញជ នូ្ កងទ័ព នៅឈ្រនៅដខប្ត្នប្ពដវង។ កងទ័ពទី១ សុំរាប់ 

សាទ ក់ផល វូ កុុំឱ្យ សន តចនៅពញា ដេង35 ជា ឱ្ពុកនកែងនសត ចកន្ 

នល្ើក កជួយ កូន្ប្បសាាន្។ កងទ័ពទី២ សុំរាប់ សាក ក់ផល វូ នៅ

ហាវ  នល កុុំឱ្យ កសួរគ្នន ាន្។ 

 
35 កូន្ប្សី របស់ ពញា ដេង នឈ្លែ េះ ប្ពេះ ង ផ្ទដល្ន្ ជាសន ុំឯក។ 
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ាន្ែុំណឹងថា កងទ័ព ប្ពេះចន្ទរាជា នល្ើក  កែល្ ់ ដខប្ត្នប្ព

ដវង, ក៏សនប្ ចចិត្ត នល្ើកទ័ព នចាល្ប ទ យាសាន្ នប្ពាេះ កង

ទ័ព ការពារប ទ យ មាន្ ចុំនួ្ន្ ត្ិចនពក នបើនប្បៀបនឹ្ងទ័ព

សប្ត្ូវ ខាងល្ិច។ កុំពុងន វ្ ើែុំនណើរ នសត ចកន្ ប្សាប់ដត្ជួបប្បទេះ

ន្ឹងកងទ័ព នៅពញា សុខ ជា កូន្ តាន ឿង។ នរេ៏ពល្ ទុំង

សងខាង ក៏ាន្ចូល្ចាុំងគ្នន ពីប្ពឹកល្ុេះនងៃប្ត្ង់ដត្ពុុំទន់្ឈ្ន េះ

ចាញ។់ ឱ្កញា៉ា ចប្កី នទព កូន្ទី៣ តាន ឿង ាន្ែុំណឹងថា នសត

ចកន្ នាេះបង់ប ទ យ នេើយ កុំពុង ជាប់ចាុំងនឹ្ងកងទ័ព

បអ នូ្ ក៏នល្ើក កងពល្ខល នួ្ នៅជួយ។ នសត ចកន្ រុល្នៅ ុខ ិន្

រចួ ក៏ដបរកងទ័ព វលិ្ប្ត្ ប់ កប ទ យាសាន្វញិ។ ដត្កម យួ 

នសត ចកន្ ជា  យពល្នសេះ ៥០០ កាល្ ន ើញ មា រត្់ចូល្

ប ទ យវញិ ក៏ វាយដប្ជកចង់ចូល្ដែរ ដត្ ចូល្ពុុំាន្ ក៏ ុំទ័ព 

បរប្បញាប់ នៅជប្មាប នៅហាវ  នល នៅប ទ យពិជ័យនប្ពន្គរ។ 

ាន្ែុំណឹង អកុសល្នន្េះភាល   នៅហាវ  នល ក៏នល្ើកទ័ព ៥ ឹុ

ន្ ក់ នៅជួយកម យួ។  កែល្់ ស រភូ ិ ក៏បញ្ជា  នរេ៏ពល្ ឱ្យ

វាយដប្ជកចូល្ប ទ យាសាន្ អស់រយៈនពល្ ៣ នងៃ ដត្ ចូល្ 

ន្ិង នចញ ពុុំរចួ។ ប្ពេះចន្ទរាជា ាន្ែុំណឹង ក៏បញជ នូ្កងទ័ព

បដន្ថ  នេើយ ប្ពេះអងោ នល្ើកទ័ពេល ងួ នៅនាេះទ័ពនៅទនន្លបតិ្។ 

ប្ទង់ ប្តាស់បរោ ប់ឱ្យ ឧកញា៉ា  ហា ្ន្ត ី  ុុំពល្ ១ ុឺន្ ក់ នៅ

បងកប់កន ញងនប្ព រំនលាង ប្បប ផល វូចនងអៀត្ រងច់ាុំចាប់ នសត ចកន្។ 
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ប ទ ប់ ក នៅហាវ  នល វាយនបើកផល វូ ឱ្យ នសត ចកន្ រត្់នចញពី

ប ទ យាន្ ក៏ ុំគ្នន  ពល្ ប្សូត្រតូ្ ល្ងទនន្ល តូ្ច នៅតា ផល វូ

ន សប្ពេះចន្ទ  កាត្់ត្ប្ ង់នៅប្កងុ ពីជ័យនប្ពន្គរ។ តា ផល វូ

ន េះឯង ដែល្ ប្ពេះចន្ទរាជា ទយទុក ុន្ នេើយនរៀចចុំ ោក់

ទ័ពពួន្សាទ ក់។ ែឹងថា ចូល្ អ ទ ក់ខាែ ុំងនេើយ នៅហាវ  នល 

ដប្សកប្ាបក់ម យួថា :  ‹‹ប្ពេះភាគិនន្នយោ36 គិត្ដត្បុកនៅ ុខ

នៅ កុុំគិត្មាអុី !››។ ដប្សកផ្ទត ុំរចួនប្សច នៅហាវ  នល ក៏ដបរទ័ព 

 កប្បកាប់ប្បចាក់ន្ឹងទ័ព នៅពញា ដបន្ ន ទ័ព ខាងល្ិច 

ដែល្កុំពុងនែញខល នួ្ពីនប្កាយ។ ខណៈន េះ នសេះ ពញា ដបន្ 

ប្សតុ្នជើង កន ញងអន្ល ញង នបើកឱ្កាសឱ្យ នៅហាវ  នល ពួយនឹ្ង

ល្ុំ ដពងប្ត្ូវមាា ស់ ធាល ក់ពីនសេះសាល ប់ ួយរំនពច។ ប ទ ប់ ក ក៏បរ

នសេះ ប្សូត្នៅតា កម យួ។  កែល្់ផល វូរំនលាង មា ន្ងឹ កម យួ ក៏ ុំ

គ្នន ប្សូត្នៅរកកដន្លងសុខ។ ដត្ជា អកុសល្ ក៏ជួបប្បទេះ ជាងែី

កងពល្សប្ត្វូ  កសាក ត់្ពី ុខ។ នទើសន្ឹងប្ចាុំងខពស់ ក៏ពុុំអាច

រកន វ្ងសាត ុំ ន្ឹងងយ ក៏ពុុំរចួ, នសត ចកន្ ភ័យណាស់ ក៏ប្កាបនល្ើ

ខនងនសេះយុំ។ នល យល់្ែូនចាន េះនេើយ ក៏ចាប់នែទញន ើង នេើយ

ថា : ‹‹នបើមា សាល ប់ សុុំ កម យួ សាល ប់តា , នបើ មា មាន្ ជីវតិ្រស់នទ 

កម យួនឹ្ងភ័យខាល ចវាងវី››។ ថានេើយ នៅហាវ  នល ក៏ដប្សកនៅ នរេ៏

ពល្ខល នួ្ ថា : ‹‹នបើនយើង ិន្ខុំប្បឹង គង់ដត្សាល ប់ន្ឹងប្គ្នប់

កាុំនភល ើងនគ អស់ ិន្ខាន្។ នយើង ប្ត្វូស៊ោូ  ចូល្នៅប្បកាប់ នបើ

 
36 ភាគិនន្នយោ : កម យួប្បសុ។ 
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សាល ប់នឹ្ងប្បយុទធ នយើងក៏មាន្នករ៍នឈ្លែ េះដែរ នបើរស់ នយើង ក៏

ាន្រចួនៅប ទ យ ជួបប្បពន្ធកូន្ជា ិន្ខាន្››។ ឮស ត ី ន 

ទ័ពខល នួ្កាល្ណា នរេ៏ពល្ ក៏ចូល្ចិត្ត ពួត្នែគ្នន  ចូល្វាយ

ទមាល យទ័ព ុខសប្ត្ូវ ប្តាដត្រចួនចញ ក សល្់នៅដត្ នុ្សស ៥ 

ពាន់្ ក។់ ទ័ពសល់្ន េះ ក៏ខុំប្សូត្រតូ្ រត់្នៅែល្់ ប្ចកចនងអៀត្

ផល វូភន ុំពាន្ជាុំង, អស់កមាល ុំងនពក ក៏ ុំគ្នន ឈ្ប់ោុំាយសុី។ ដត្ 

ប្ត្វូ សប្ត្វូ ប្បន ៀល្ងែ ាញ់នឹ្ង កាុំនភល ើង ន្  ូសាន  សាល ប់ជានប្ចើន្

នទៀត្។ នសត ចកន្ ន្ិង នៅហាវ  នល ក៏បន្ត រត្់នៅនទៀត្, ដត្ទ័ព 

 ហានទព ខាងល្ិច  ិន្ហា៊ោ ន្នែញតា  នប្ពាេះខាល ចចាញ់ 

ឧាយកល្សប្ត្ូវ នប្ពាេះ នគរត្់ចូល្នប្ៅណាស់នៅនេើយ  កែល្់

កន ញងទឹកែី របស់នគ។ ែឹងថា នសត ចកន្ រត្់រចួ, ប្ពេះចន្ទរាជា 

ប្តាស់បញ្ជា ឱ្យនល្ើកទ័ព ុ្ំ នៅវាយប ទ យពិជ័យន្គរ។ នល្ើក

 កែល់្ប ទ យខាែ ុំង ក៏ចូល្វាយប្បហារ គ្នែ ន្បដងអបងអង់ន ើយ។ 

ដត្កងទ័ព ការពារប ទ យ វាយត្ប នោយពួយន្ឹងល្ុំ ដពង ន្ិង 

ាញ់នឹ្ងកាុំនភល ើង បណាត ល្ឱ្យសល ញត្សាល ប់នរេ៏ពល្ ខាងល្ិច អស់

ជានប្ចើន្។ កងទ័ព ទុំងសងខាង បន្តចាុំងគ្នន  រេូត្ែល់្រែូវ រា

្សត ន វ្ ើដប្ស ក៏ សនប្ ចរ ួ ផ្ទអ កស្រោ    ួយរយៈ។ នៅកន ញងរយៈ

នពល្ ផ្ទអ ក ស្រោ  ន េះ ឧកញា៉ា យ រាជ សួស  យទ័ព ខាង

ល្ិច ឱ្យកងកាុំងនភល ើង ួយកង នៅលួ្ចាញ់ នសត ចកន្ ដត្ ិន្

ាន្សនប្ ច។ ែឹង នូ្វអុំនពើខុសន្ឹងប្ពេះរាជបប្មា , ប្ពេះចន្ទ

រាជា ប្តាស់បញ្ជា ឱ្យ យក សួស នៅប្បហារជីវតិ្ ជា ត្ប្មា។ 
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ចប់រែូវន វ្ ើដប្សកាល្ណា នសតចកន្ ក៏នកណឌ កងទ័ព ជាងែី ាន្

ចុំនួ្ន្ ១៥.០០០  ក់ នែើ បី វាយប្បហារ ប ទ យកត ញល្ ជាប ទ យ

 ុខ របស់ នសត ចខាងលិ្ច មាន្ នរេ៏ពល្ ដត្ ៤.០០០  ក់។ 

នៅពញា សុខ កូន្ តាន ឿង យកនសចកត ីប្កាបទូល្ សន តចប្ពេះ

ភាគិនន្នយោយសរាជា ជា ដកវ យកទ័ព ខាងល្ិច ប្បចាុំការ

សឹកនៅខាងនកើត្ ថា : ‹‹ពល្នយើង ប្ពេះនសត ចប្គងរាជយ ប្ទង់

បន្ថយ អស់នៅនេើយ នបើនយើងន្ឹង ឱ្យនៅនកណឌ ទ័ព ដង  ក

នទៀត្ ដប្កងពុុំទន្់។ ដត្កាល្បិតាទូល្បងោ ុំ នលាត្អន្លង់សមាល ប់

ខល នួ្ នៅនកណឌ បិសាច ឱ្យជួយន វ្ ើការន េះ ាន្ផ្ទត ុំទុកន្ឹងពញា

ចាន្់ ន សែ ឹង ជា នភឿន្ ថា អាចន្ឹងន វ្ ើពិ្ី ឧទទិស ែល់្ សពឱ្

ពុកទូល្បងោ ុំ សុុំនលាក ឱ្យជួយ ន វ្ ើការនន្េះ នបើប្ពេះរាជា ប្ត្វូការ››។ 

សន តចប្ពេះយសរាជា ប្ទង់ យល្់ប្ព  តា សុំនណើរនន្េះ នេើយ 

ប្តាស់បញ្ជា ឱ្យនរៀបចុំពិ្ី ជា ប ទ ន្់។ កន ញងប្គ្នន េះ បិសាច 

ពញាន ឿង ចូល្សណា ិត្នឹ្ង ន សែ ឹងចាន្់ នេើយ ដងលងប្ាប់ 

ត្ន័្យ37 ថា : ‹‹ឱ្យយកចុំនបើង ចង ជា របូ ន្ុសស ឱ្យនប្ចើន្កាន្់

ប្បន្េះ ឱ្យពួកពល្នចេះដត្នហា៊ោ  ាញ់កាុំនភល ើងពីចមាៃ យនៅ សុុំ

នយើង នកណឌ ទ័ពបិសាច នៅជួយឱ្យសនប្ ច››។ កូន្ តាន ឿង ក៏

ន វ្ ើតា បរោ ប់ស ត ីបិសាច ជា ឱ្ពុក។ ល្ុេះែល្់នវលាយប់នេើយ 

ក៏ឱ្យនរេ៏ពល្ យកចុំនបើង ចង ជារបូ ន្ុសសនេើយ ចងប្បន្េះ

នៅរបូចុំនបើងន េះ យកនៅោក ់នៅកាល្នប្តាកជុុំ វញិ ប ទ យ 

 
37 ត្ន្័យ : កូន្ប្បសុ (ពាកយនន្េះ សុំរាប់នប្បើកន ញងកាពយ)។ 
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នសត ចកន្។ ឯ បិសាចតាន ឿង ក៏នកណឌ បិសាច ឱ្យតាុំងនហា៊ោ  

បីែូចជា នគ កបលន្់យកប ទ យ។ ទ័ព នសត ចកន្ ឮនេើយ ក៏

តាុំងដត្ាញ់កាុំនភល ើង ន្  ូសាន  នចាល្ែុុំសិលា ពីប ទ យ ជានប្ចើន្រា

ប្តី្។ កងទ័ពប ទ យ ាច់ អស់ប្ពួញ ន្  ូសាន  រនលាេះទុំងប្គ្នប់រំនស

វ។ ល្ុេះែល្់យប់គប្ ប់ ១៥នងៃ ន េះ ប្សាប់ដត្ឮតាុំងនហា៊ោ  វាយគង 

ទូងសោ រ នប្កា ែី នល្ើអាកាស ែូចរន្ទ េះ កនប្កើកទុំងប្ពេះ្រណី 

ផង់្ូល្ី ក៏បក់នាក ចូល្ដភនក។ អស់នស ទហាន្ ខាងនកើត្ 

ប្ទុំពុុំាន្ ក៏នបើកទវ រប ទ យ រត្ន់ៅទិសអគនយ៏ ប៉ាងន្ឹងនៅ

ដខប្ត្នរាងែុំរ ើ នែើ បីន្ឹងនៅពឹង ប្បនទសចា ឱ្យ កជួយ។ ឯ 

នសត ចកន្, សន តច នល, សន ងភឹ ប្ពេះន្គរ  ុំ អនកមាន ង ផ្ទដល្ន្ 

រត្់នចញតា  ទវ រប៉ា  ទិសឦសាន្ នែើ បី នៅទិសខាងនជើង 

កាត្់ប្សកុលាវ ដត្ ប្ត្ូវ ទ័ពបិសាច តា នៅសុំ ដែងឫទធិ តាុំង

នហា៊ោ ស័ពទសូរែូចជាផោរ រន្ទ េះ ទ ុំងដផន្ប្បឹងពី ប្គប់ទីកដន្លង ដែល្ 

ឈ្ប់សប្មាក។ ែូនចនេះ នចេះដត្ បន្ត រត់្ រេូត្ ដបកផល វូគ្នន ។ នសត ចក

ន្, សន តច នល ន្ិង ពញា ដេង រត់្ដបកនៅចុងមាខ ង ឯ អនក

មាន ង ផ្ទដល្ន្ ន្ិង ចប្កី ន្ី រត់្ដបកផល វូ នៅទិសខាងត្បូ ង នៅ

ែល់្ភូ និគ្នកប្សកុ។ នប្កាយ ក កងទ័ពប្បនែញ ខាងល្ិច 

នែញទន់្ កងពល្ នៅហាវ  នល ន្ិង ន្ី ក៏ចូល្កាប់ចាក់ 

សមាល ប ់នល ន្ិង ន្ី ាន្។ នសត ចកន្, ពញា ដេង ន្ិង  យទ័ព

 ួយចុំនួ្ន្នទៀត្ ន្ិង នរេ៏ពល្ ចុំនួ្ន្ ៥០០ ឬ ៦០០  ក់ ក៏បន្ត

រត្ ់ន្ិង ពួន្ កុុំឱ្យទ័ពប្បនែញ ខាងល្ិចរកន ើញ។ ដត្នពល្ ួយ 

នសត ចកន្ នកាេះប្បជុុំន្ឹង យទ័ពថា : ‹‹នយើងរត្់ កឆ្ៃ យណាស់ 
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នសបៀងអាហារក៏ត្ិចណាស់ នកណឌ ពល្ ដង នទៀត្ ក៏ពុុំាន្។ 

នយើងយល់្ថា ប្ពេះចន្ទរាជា ប្ទង់វលិ្ប្ត្ ប់នៅនខត្តនពា្ិសាត់្

នៅនេើយ នៅដត្ពញាយសរាជា ជាកម យួអញបនងក ើត្ ែូនចនេះ នបើ

ទុកជាន តចមាត  ក៏នៅពញាយសរាជា  ិន្យកនទសអញនទ គង់

ឱ្យអញ ន វ្ ើជា សន តចនៅហាវ ដែរនេើយ ពួកឯងរាល្់គ្នន  ក៏

គង់ដត្ាន្នសចកត ីសុខដែរ។ អញ យល់្ន ើញថា នយើងចាក់

នចាល្ប្គ្នប់រំនសវឱ្យអស់ នេើយ នៅសុុំចុេះចូល្វញិ ន ើញថា ាន្

នសចកត ីសុខប្បនសើរ››។ 

នៅឆ្ន ុំ ១៥២៥ នសត ចកន្ ក៏ ុំនរេ៏ពល្  កែល្់វត្តគរ, នៅទី

ន េះ ន គយ អរជូន្ នក ែឹងែុំណឹងនន្េះនេើយ ក៏នកណឌ ពល្ 

នចា ចាប់ាន្  ង ផ្ទដល្ន្ ន្ិង នសត ចកន្។ នសត ចកន្ដប្សក

នរាទ៍ ជា ខាល ុំង នេើយថា : ‹‹អញ ិន្គួរជាឱ្យនគចាប់ាន្នសាេះ››។ 

អរជូន្នក គិត្ថា ‹‹នបើបញជ នូ្ខល នួ្ នសត ចកន្ ន្ិង  ង ផ្ទដល្ន្ 

ទុំងរស់ នៅថាវ យ សន តចយសរាជា ន េះប្ត្វូជាកម យួ នសត ចកន្ 

ផង កាល្ណាន្ឹងហា៊ោ ន្សមាល ប់ ឱ្ពុកមា របស់ខល នួ្។ ែូនចនេះ នបើ 

កន្ រចួខល នួ្ នេើយ ន ើងជា ុ្ំ ចាស់ ជា វា សងសឹកនឹ្ងអញ ជា

ពុុំខាន្››។ គិត្ន ើញែូនចនេះនេើយ ក៏ឱ្យនស  កាត់្កាល្ នសត ចក

ន្ ន្ិង  ង ផ្ទដល្ន្ ោក់ជាល្ យក នៅថាវ យ សន តចប្ពេះ

ភាគិនន្នយោរាជា ប្ព ទុំងឱ្យ ប្បហារជីវតិ្ ទុំងអស់សែ ័ប្គប័កស

ពួកទុំង ២៥  ក់នទៀត្។ 
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សាច់សរឿង (scénario) 
គុំនិ្ត្ របស់ នសត ចកន្  ក សុុំចុេះចូល្នឹ្ង សន តចភាគិនន្នយោ

រាជា ជា កម យួបនងក ើត្ គឺនៅកន ញង ល្បិច បញ្ញ េះបញ្លួ្ កម យួ ឱ្យរ ួ

ន្ឹងខល នួ្ នែើ បី ប្បឆ្ុំងនឹ្ង ប្ពេះចន្ទរាជា។ នេត្ុផល្ ន្ឹងអាច

នកៀងគរ កម យួាន្ គឺ ពន្យល្់ កម យួ ថា កម យួ ជា ទយទ នពញ

សិទធិ ែូនចនេះ ជា នសត ច ប្ត្វូបន្តរាជយ ពី ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ជា ប្ពេះ

រាជាបិតា។ ការន ើង ប្គងរាជស បត្ត ិ នន្ ប្ពេះចន្ទរាជា ទុក ជា 

ការបុំពាន្ រាជប្បនពណី ែូនចនេះ ប្ពេះចន្ទរាជា ជា រាជយភងោ 

ែូចដែល្ ប្ពេះអងោ នចាទប្បកាន់្  កនល្ើរបូខល នួ្ដែរ។  ួយវញិ

នទៀត្ ការចុេះចូល្ របស់ខល នួ្ គឺ អាចទុក ជា ជ័យជុំន្េះ របស់ ស

ន តចភាគិនន្នយោរាជា ផ្ទទ ល្់  ិន្ដ ន្ ជា នជាគជ័យ របស់ ប្ពេះ

ចន្ទរាជា ន េះនទ នប្ពាេះខល នួ្ ពុុំាន្ សុុំចុេះចូល្ន្ឹងប្ពេះអងោន េះ

ន ើយ។ ែូនចនេះ អាណាប្បជានុ្រា្សត  ខាងនកើត្ ន្ឹងបន្ត  គ្នុំប្ទ ខល នួ្ 

ន្ិង ស ព ័ន្ធ ន ប្ត្ីន្ឹងកម យួ នែើ បី ប្បត្ោសាថ ប  រាជវងស ប្ពេះប្សី

សុគន្ធបទ ដែល្ មាន្ កម យួ ជា ប្ពេះទយទ។ ពិត្ណាស់នេើយ ថា 

នគ អាចនចាទខល នួ្ ជា អនកសមាល ប់ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ នែើ បី ែ

នណត ើ  រាជស បត្ត ិ ដត្ ទុំ ស់ របស់ខល នួ្ ន្ឹង ប្ពេះអងោ ជា ការ

ការពារខល នួ្ នប្ពាេះ ប្ពេះអងោ មាន្ នគ្នល្បុំណង សមាល ប់ខល នួ្ 

នោយ គ្នែ ន្ នេត្ុផល្ទល់្ដត្នសាេះ នេើយ  រណភាពប្ពេះអងោ

នទៀត្ គឺ នៅកន ញងស្រោ   ែូនចនេះ វា គ្នែ ន្ ល្កខណៈ ជា ការកបត្់ 

ន េះនទ។  ួយវញិនទៀត្ នៅនពល្ ដែល្ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ សុគត្
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នៅ ប្ត្វូាន្ បិតានល្ៀង សន តចភាគិនន្នយោរាជា  ុំប្ពេះអងោ 

រត្់នៅប្សកុនសៀ  ដែល្ ុំឱ្យ ប្ពេះរាជាបល្ល ័ងក នៅទុំនន្រ ែូនចនេះ 

ការន ើងប្គងរាជស បត្ត ិ របស់ខល នួ្ វា ប្គ្នន់្ជា អុំនណាយផល្ នន្ 

សាថ ន្ការណ៏នន្េះ ដត្ប៉ាុនណាណ េះ។ ឥ ូវ សន តចភាគិនន្នយោរាជា 

កាល យ ជា នសត ច ជិន្បុប្ត្ នេើយ ដង ទុំងមាន្ ស ត្ថភាព ប្គប់

ប្គ្នន់្ ន្ឹង ប្គងរាជាស បត្ត ិ ាន្។ ែូនចនេះ ការថាវ យ រាជយ នប្ត្ើយ

ខាងនកើត្ ែល់្ប្ពេះអងោ បន ត េះអាសន្ន  ទុកជា ូល្ោា ន្មាុំ ួន្ 

សុំរាប់ ចាុំងន្ឹងប្ពេះចន្ទរាជា នែើ បី បប្ងួបបប្ងួ  ប្សកុដខែ រ ឱ្យ

នៅជាដត្ ួយ នៅនប្កា  លប់ នសវ ត្ចាប្ត្ ដត្ ួយ ដែល្ មាន្ 

ប្ពេះ ហាកសប្ត្ នពញវងស ដត្ ួយ ជា មាា ស់ដផន្ែី គឺ ជា អុំនពើល្អ  

សុំរាប់ជាត្ិ ន្ិង ប្ពេះ ហាកសប្ត្ ដែល្ខល នួ្ប្ត្ូវន វ្ ើ សុំរាប់ឱ្យ 

អាណាប្បជានុ្រា្សត  រនោេះទុកខ។ សាច់នរឿងនន្េះ វា អាចន្ឹងនកើត្

ន ើងាន្ ដត្ នោយសារ ពញា អរជូន្ នក សនប្ ចចិត្ត នោយ

ខល នួ្ឯង កាត្់ក នសត ចកន្ កន ញងនគ្នល្គុំនិ្ត្ ការពារខល នួ្ ដត្

ប៉ាុនណាណ េះ នប្ពាេះខាល ច នសត ចកន្ សងសឹកខល នួ្ នបើសិន្ ជា កម យួ 

នល្ើកនទសឱ្យ ឱ្ពុកមា។ នគ អាចទុក ទនងវ ើឯកជន្នន្េះ ជា ក ែ

ផល្ របស់ នសត ចកន្ ឬ ក៏ ជា ការន វ្សប្បដេស ដែល្  ិន្ាន្ 

នរៀបចុំ ដផន្ការ ឱ្យាន្ ៉ាត្់ចត្់។ ែូនចនេះ មាន្ គុំនិ្ត្ល្អ  ដត្ ខវ េះ

ការនរៀបចុំល្អ  វាន្ឹងអាចកាល យជា អាវុ្ សមាល ប់ខល នួ្ឯង។ 
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សតើមូល្សេតុអវី បាន្ ជា សសេចកន្ ចាញ់ ព្រះចន្ទរាជា ? 
នសត ចកន្ ចាុំងឈ្ន េះ ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ នប្ពាេះ ជា  នុ្សស មាន្ 

ប្បជាា  នេើយ មាន្ ជុំនន្ឿ នៅនល្ើ សភាវគតិ្ របស់ខល នួ្ ដែល្ ុំ

បនងក ើត្ នូ្វ ្មាែ រ ែណ៏38 (intuition)។ តា  បញ្ជា  គឺ ចាប់យកអវ ី 

ដែល្ជា គុំន្ិត្អរបូិយ  ក ចងភាា ប់ នៅកន ញងចិត្ត ជា ប្ទឹសត ី។ ទ

នងវ ើនន្េះ ជា ការចាុំាច់ ដត្  ិន្ទន់្ប្គប់ប្គ្នន្់នទ នប្ពាេះ នៅ

កន ញង ស្រោ    ប្គប់ វស័ិយ ឬ នៅកន ញង អ័ពទ នន្ ស្រោ   អវ ី ក៏  ិន្

ជាប្ាកែ, ពិាកយល់្, ផ្ទល ស់បត រូ ន្ិង រត្ា់ត្់នៅ, ែូនចនេះ នៅ

កន ញង សាថ ន្ភាព ដបបនន្េះ សភាវគតិ្ វា ផតល្់ នូ្វ ជុំនួ្យ ែ៏មាន្

ត្ន លណាស់ គឺ អនុ្ញ្ជា ត្ឱ្យ ‹‹នសចកត ីឈ្លល សនវ›› (flair), ‹‹នផលក

រ ិល្39›› ចាប់យកាន្ នូ្វអវ ី ដែល្កុំពុងនកើត្ន ើង នៅកន ញង

 កាល្ែល៏្អ  ួយ។ ការណ៏នន្េះ ជួន្កាល្ នគ ឱ្យនឈ្លែ េះថា ជា ‹‹

ការបុិន្ប្បសប់›› (coup de génie) ដែល្នៅកន ញងន េះ វា មាន្ ្មាែ រ ែ

ណ៏។ ការបិុន្ប្បសប់ ដបបនន្េះ ជា លាភជ័យ វា ស ន្ឹងាន្ 

នប្ពាេះ ‹‹ វា ជា ទប្ ង់ រចិត្40 ែ៏ប្បនសើរ នន្ ស ត្ថកិចា››។ 

ជាការពិត្ នសត ចកន្ ចាុំងនឹ្ង ប្ពេះប្សីសុគន្ធបទ ឥត្ គគ្នត្41 

នប្ពាេះ ខល នួ្ មាន្ ជុំនន្ឿ ជាក់ចាស់ ថា ខល នួ្ ជា  នុ្សស មាន្ 

ប្ាជាា  ជាង នែគូ ែូនចនេះ ប្គប់ ឧាយកល្ ដែល្ ខល នួ្ នប្បើ គឺ ន វ្ ើ

 
38 ្មាែ រ ែណ៏ : ន្. អារ ែណ៏របស់ចិត្ត។ 
39 នផលករ ិល្ : ប្កន កន ើល្ ួយនភលត្, coup d’œil។ 
40 រចិត្ : គុ. នរៀបចុំ។ 
41 គគ្នត្ : កិ. ឥត្ដប្កង។ 
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ន ើង នៅកន ញង គុំន្ិត្ ទុក នែគូ ជា  នុ្សសល្ៃង។់ នសត ចកន្ អាច

ន វ្ ើាន្ គឺ នោយសារ ខល នួ្ សាោ ល្់ ចិត្តគុំនិ្ត្ របស់ សប្ត្វូ 

ចាស់លាស ់ នប្ពាេះ ខល នួ្ ធាល ប់ជា បនប្ ើសផ្ទទ ល្់ ែូចយ៉ា ង នប្បើ 

ឧាយកល្ បុំ ដបក បង ន្ឹង បអ នូ្ ាន្រយប្សួល្ នប្ពាេះ ែឹង

ថា អនកទុំងពីរ គ្នែ ន្ ការទុកចិត្ត ន្ឹងគ្នន , ទញយកប្បនយជន្៏ 

ពីបងប្សី នប្ពាេះែឹងថា  ង មាន្ ឥទធិពល្ នៅនល្ើសាវ  ី ។ល្។ 

ប៉ាុដន្ត  នសត ចកន្ ចុំនពាេះ ុខ ប្ពេះចន្ទរាជា វា ជា  នុ្សសខុសគ្នន  

នប្ពាេះ ប្ាជាា ល្័ពធ42 របស់ខល នួ្ កន្  ិន្អាច  អភិវឌឍវា ឱ្យនៅជា 

អភិញ្ជា ត្43 នៅចុំនពាេះ ុខ សាថ ន្ការណ៏ងែី។ ប្ពេះចន្ទរាជា វលិ្ប្ត្

 ប់ ពីប្សកុនសៀ  នោយ មាន្ ជុំនួ្យ អនកជុំ ញនយធានសៀ  

នប្បើ យុទធសា្សតសឹកងែី ដែល្ សភាវគត្ិ របស់ កន្ ចាប់វាពុុំា

ន្។ នៅចុំនពាេះ ុខ សប្ត្ូវនខោយ នប្ពាេះមាន្ ចុំនួ្ន្ នរេ៏ពល្តិ្ច 

ជាងខល នួ្, កន្ ដល្ង នប្បើបញ្ជា  ែបិត្ យល្់ន ើញថា កតាត  ចុំនួ្ន្ 

ជា កតាត កុំណត់្ នន្ វាស  នន្ ស្រោ  ។ ចុំ ដណក ប្ពេះចន្ទរាជា 

ប្ទង់ វាយយកាន្ ដខប្ត្ នពា្ិសាត្់ នេើយ តាុំង ជា ូល្ោា ន្

នយធាច  នៅប្សកុ បរបូិណ៏ នប្ពាេះ ជា ត្ុំបន្់ ស បូ រ នសបៀង 

 ហ បូអាហារ សុំរាប់ ចិញា ឹ កងទ័ព ដែល្ ប្ទង់ មាន្ ្មាែ រ ែណ៏ 

ថា ស្រោ   វាន្ឹងមាន្ រយៈនពល្យូរអ ល យ។ ពីែុំបូងទី ប្ពេះ

អងោ ន វ្ ើស្រោ   ការពារ ទុកឱ្យសប្ត្ូវ នល្ើកទ័ព ែ៏មាន្ចមាៃ យ 

 
42 ល្័ពធ : គុ. ដែល្នប្សចនេើយ។ 
43 អភិញ្ជា ត្ : ន្. ដែល្ប្ាកែ, ដែល្នចេះចាុំសាទ ត្់ប្ាកែ។ 
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សង្គ្រា ម គ្នា ឯង 

 

ឧប សៅ សរា  ការសាកល្បង ២២ សីហា ២០២០ 

ែ៏ឆ្ៃ យ  ក វាយ  ូល្ោា ន្ របស់ ប្ពេះអងោ ដែល្ អន្ុញ្ជា ត្ ឱ្យប្ពេះ

អងោ មាន្ នពល្នវលា នរៀបចុំ ការវាយប្បហារនគ្នល្ (attaque ciblée) 

កងទ័ពសប្ត្វូ។ ជ័យជុំន្េះ របស់ ប្ពេះចន្ទរាជា នៅប្គប់ស រភូ ិ 

សុទធដត្ ឈ្ន េះ នោយនប្បើ កល្ល្បិចសឹក គឺ  ការវាយ ែ្ក់ ន្ិង 

បងកប់កងទ័ព រង់ចាុំវាយ។ បដន្ថ ពីនល្ើនន្េះនទៀត្ ប្ពេះចន្ទរាជា 

នប្បើស្រោ   ចិត្តសា្សត  ែូចយ៉ា ង តាន ឿង សមាល ប់ ខល នួ្ នៅ 

នកណឌ ទ័ពបិសាច, ន្នយាយ អត់្ឱ្ន្នទស ែល់្ អស់អនក

ចាញ ់ន្ិង នឃ្ស  ថា ប្ពេះអងោ ជា នសត ច នពញសិទធិ នប្ពាេះ ប្ពេះ

អងោ ជា វរវងស ប្កងុក ព ញជា្ិបត្ី។ ដត្ ប្ពេះអងោ ក៏បរា ញ  វ ិ

រស បត្ត ិប្ពេះអងោ ជា នសត ច ប្សឡាញ់ សន្ត ិភាព ន្ិង មាន្ ទសពិ្

រាជ្  ៌នោយ យក ប្កស័ប្ត្ ជា សីល្្ ៏សឹក។ 

 វសិិែាភាព របស់ ប្ពេះចន្ទរាជា នល្ើ នសត ចកន្ ទុំង ចិត្តសា្សត  

ន្ិង យុទធសា្សត  ជា កតាត  កុំណត់្ នន្ ជ័យជុំន្េះ ប្ពេះចន្ទរាជា នល្ើ 

នសត ចកន្ ន េះឯង។ ប្ពេះអងោ ន វ្ ើស្រោ   នែើ បី ឯកភាពជាត្ិ 

ោច់ខាត្, ចុំ ដណក នសត ចកន្ ន វ្ ើស្រោ   នែើ បី បុំ ដបក ប្សកុ

ដខែ រ ជា ពីរ ត្ុំបន្់ រាជយ ដែល្  ុំបរា ញ នូ្វ របូភាព ជា នសត ច 

នខោយ នៅចុំនពាេះ ុខសប្ត្ូវ ន្ិង អាណាប្បជារា្សត ផង។ ែូនចនេះ

នៅទីណា ដែល្ មាន្ ្ន្ទ ៈ ប្តឹ្ ប្ត្វូ គឺ នបើកផល វូ នៅរក ជ័យជុំ

ន្េះ, ្ន្ទ ៈ កុំណត្់ នន្េះឯង ដែល្ ប្ពេះចន្ទរាជា យក កន វ្ ើ ជា 

 ន្ោាយ សុំរាប់ យក ឈ្ន េះសប្ត្វូ៕ 


